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1. Inledning  
 

1.1 Problemformulering 

IOGT är en del av de ”klassiska” folkrörelserna, en organisation som under sina mest framgångsrika 

år engagerade ett imponerande antal människor och som utgör en del av ett ”Folkrörelsesverige”, där 

man inte sällan talat om sin betydelse för demokratisering och folkbildning1 

Utifrån detta citat, skrivet av doktoranden Karlström-Gunnerusson i sin doktorsavhandling, blir det 

genast uppenbart att IOGT (International Order of the Good Templars) har spelat en särskilt viktig roll 

inom Sveriges politiska historia och för det politiska livet i Sverige. Som den största och mest 

framgångsrika av nykterhetsrörelserna (IOGT i Sverige hade som mest 160 000 medlemmar) hade IOGT 

tveklöst stora möjligheter att påverka folkopinionen2. Det är detta faktum som utgör denna 

undersöknings kärna då det är just IOGT:s kampanj för att påverka folkopinionen inför 

folkomröstningen 1922 som den ämnar till att undersöka. Anledningen till att det är IOGT:s kampanj i 

Västerbottens som undersöks beror på det faktum att Västerbotten län är ett, för sammanhanget, 

intressant geografiskt område att undersöka. Det var nämligen det län i Sverige där näst störst andel av 

de som deltog i omröstningen röstade för införandet av ett rusdrycksförbud (81,4 %)3. Endast 

Jönköpings län (mitt i bibelbältets centrum) röstade för förbud i högre utsträckning. Därmed blir det 

särskilt intressant att granska IOGT:s aktiviteter i Västerbotten inför folkomröstningen. 

Att studien är av intresse för samtiden är närmast uppenbart då den ger möjlighet till att, genom att 

studera IOGT:s kampanj inför folkomröstningen, dra slutsatser om hur opinionen kan påverkas vilket 

olika intresseorganisationer, politiska partier och övriga opinionsbildare på både nationell och 

internationell nivå än idag är intresserade av. Studien ger även god möjlighet till att studera kontinuitet 

och förändring då man utifrån resultatet kan dra slutsatser om hur sättet som kampanjer bedrivs har 

förändrats eller inte.  

1.2 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka IOGT:s kampanjstrategi för nykterhet i ljuset av den 

stundande folkomröstningen angående införandet av rusdrycksförbud som ägde rum den 27 augusti 

1922. För att operationalisera detta syfte kommer följande frågeställning att användas:  

➢ Hur drev Västerbottens IOGT-distrikt sin kampanj för nykterhet inför den stundande 

rusdrycksförbudsomröstningen 1922?  

 
1 Gunneriusson Karlström, Märit (2014), s. 23. 
2 Gunneriusson Karlström, Märit (2014), s. 59. 
3 ”Förbudsomröstningens slutresultat”. Nya Folkets röst. 1922 

http://www.folkirorelse.se/Content/2137/folkirorelse096.pdf
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1.3 Forskningsläge 

I detta avsnitt kommer det att ske en genomgång av den forskningslitteratur som är relevant för denna 

uppsats syfte och frågeställningar. Då undersökningens omfång inte är anpassad för att lyfta all 

forskning inom området så kommer ett urval att behöva göras. Uppsatsen innefattar tidigare forskning 

som undersöker IOGT:s verksamhet i Västerbotten specifikt, men även tidigare avhandlingar och 

undersökningar som på olika sätt granskar och undersöker IOGT:s verksamhet i andra regioner eller på 

ett nationellt plan. Därmed finns det enligt min bedömning en god vetenskaplig grund av tidigare 

forskning att bygga vidare på.  

I Umeåsystemet: En studie i alternativ nykterhetspolitik 1915–1945 undersöker fil.kand. Per Frånberg 

varför nykterhetsrörelsen, vars framväxt ofta tillskrivs bero på industrialisering, fick ett starkt fäste i det 

agrara och ekonomiskt outvecklade Västerbotten vid 1900-talets början. De slutsatser som Frånberg drar 

är att alkoholen, som allt mer fick karaktären av en kommersiell handelsvara, satte bondesamhällets 

skyddsmekanismer mot alkoholen ur funktion. Tidigare hade husbönderna haft monopol på bränningen 

av alkohol men nu, i och med näringsfriheten, var det kapitalister som kontrollerade sprithanteringen. 

Det låg i dessa kapitalisters intresse att sälja så mycket sprit som möjligt då inkomsterna från handeln 

med sprit subventionerade de kommunala skatterna. Dessa förhållanden skärpte i sin tur 

klassmotsättningarna då arbetarna och medelklassen, tillsammans med bönderna, tog upp kampen mot 

brännvinshandeln. Spriten fick därtill ett negativt symbolvärde hos de lägre klasserna i det väster-

bottniska samhället då alla sociala orättvisor förklarades ha orsakats av alkoholen som betraktades vara 

ett verktyg som kapitalisterna använde för att hejda framväxten av ett rättvist samhälle. Således var alltså 

marken väl förberedd för uppkomsten av folkrörelseorganisationer grundade på nykterhetens principer4. 

Denna avhandlings undersökningsområde är mycket intressant för mitt eget syfte då det ämnar till att 

undersöka nykterhetsrörelsen i Västerbotten. Då en stor del av Frånbergs avhandling behandlar hur det 

västerbottniska samhället såg ut vid början av 1900-talet kommer jag att få djupare insikt i de 

omständigheter som Västerbottens IOGT-distrikt arbetade inom.    

I antologin Den svenska supen: en historia om brännvin, Bratt och byråkrati försöker Frånberg & Bruun 

(red.) att orientera läsaren genom alkoholpolitikens historia mellan perioden strax före första 

världskriget fram till strax efter andra världskrigets slut, den period som brukar betecknas som 

Brattsystemets epok. Det är en omfattande redogörelse över dåtidens alkoholpolitik i Sverige som 

innefattar en lång rad ämnen, t.ex. Ivan Bratts ursprungliga idéer och hur en del av dem förverkligades, 

regionala skillnader i alkoholpolitiken, skillnader mellan kön och klass, diskussionerna gällande 

restriktioner eller totalt förbud, nykterhetsrörelserna inverkan, konflikten om spritfria restauranger etc. 

för att nämna några få exempel på alla de ämnen som antologin tar upp. Denna breda granskning av 

 
4 Frånberg, Per (1983) s. 225–226.  
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alkoholpolitiken i Sverige är av intresse för denna uppsats syfte, inte minst för att den sträcker sig över 

den period som syftet för denna uppsats ämnar till att undersöka. Antologin är värdefull för att få en 

fullgod bild över alkoholpolitiken i stort vilket är avgörande för att förstå den period och de 

förutsättningar som IOGT arbeta inom 1920–1922.  

I Gunneriusson-Karlströms omfattande doktorsavhandling Konsten att bli och förbli folklig: svenska 

kyrkans och IOGT:s strategier och omvandling i kampen på offentlighetens arena 1880–1945 granskas 

förändringarna inom den offentliga sfären mellan 1880–1945 genom att studera två av dess viktiga 

aktörer; Svenska Kyrkan och IOGT. Avhandlingen ämnar till att undersöka de strategier som dessa 

aktörer använde för att växa och förbli populära inom offentligheten. Utifrån dessa strategier drar sedan 

Gunneriusson-Karlström slutsatser om vilka förändringar som den offentliga sfären genomgick under 

denna period.  

Den offentliga sfären återfinns i spänningsfältet mellan stat och samhälle vilket innebär att 

offentligheten påverkas när relationen mellan stat och samhället förändras. Den svenska kyrkan 

respektive IOGT kom ifrån var sitt håll i detta spänningsfält då den Svenska kyrkan var en statlig 

institution medan IOGT anlände till Sverige som en utom-statlig organisation som sedan kom att utgöra 

en central aktör bland de av svenska folkrörelserna5. De slutsatser som Karlström-Gunneriusson drar är 

att det går att identifiera tydliga paralleller mellan IOGT:s och den Svenska kyrkans utveckling trots 

dess olikheter. Deltagandet i offentligheten handlade inte endast om att få inflytande över den offentliga 

sfären utan det gällde även att visa sig vara en värdig deltagare och en trovärdig representant för den 

publik som skulle föra det offentliga samtalet. Vidare påvisar Gunneriusson att det, genom att rikta 

fokus mot aktörernas agerande i offentligheten, har gått att visa hur offentligheten förändrades under den 

period som undersökts. Denna förändring har gått mot vad Gunneriusson kallar för en ”förfolkligad 

offentlighet” då det i allt högre grad kom att handla om att visa sig vara folkliga och rörliga. Samtidigt 

skedde dock en parallell utveckling mot en elitisering där en av organisationernas huvudmål är 

medlemstillväxt och att ledarskapet utvecklas mot en oligarki. Organisationen övergick till att bli ett mål 

istället för ett medel. Därmed fick IOGT brottas med sin stelnade form samtidigt som man försökte 

bevisa sin folklighet6. Det är främst de olika strategierna som IOGT använde för att växa i popularitet 

som är av intresse för mitt eget syfte om hur IOGT kampanjade för nykterhet. 

Avhandlingen IOGT- från Orden till förening skriven av Ingrid Nilsson är en redogörelse för 

nykterhetsrörelsens historia i Sverige samt IOGT:s ursprung i USA. Utöver att granska rörelsernas 

historia, program och ideologi granskas även IOGT:s arbetssätt, de löften som dess medlemmar fick 

 
5 Gunneriusson Karlström, Märit (2014) s. 206. 
6 Gunneriusson Karlström, Märit (2014) s. 219–220. 
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avge och de ritualer som orden följde vid varje logemöte. Allt detta är av stort intresse för att ytterligare 

fördjupa kunskaperna kring IOGT:s bakgrund och rörelsens aktiviteter7.  

Sammanfattningsvis kan man alltså se hur den tidigare forskningen ovan tydligt passar ihop med syftet 

för denna uppsats. Varför den forskning som direkt behandlar IOGT (dvs. Konsten att bli och förbli 

folklig: svenska kyrkans och IOGT:s strategier och omvandling i kampen på offentlighetens arena 1880–

1945, IOGT- från Orden till förening) är intressanta för denna uppsats är nästintill uppenbart. IOGT:s 

Västerbottensdistrikt var trots allt en del av ett betydligt större sammanhang, en enhetlig folkrörelse på 

nationellt plan varför allt som berör IOGT även är intressant för denna uppsats och de resonemang som 

kommer att föras inom den. Varför den tidigare forskning som inte specifikt behandlar IOGT (dvs. 

Umeåsystemet: En studie i alternativ nykterhetspolitik 1915–1945 & Den svenska supen: en historia om 

brännvin, bratt och byråkrati), utan istället fokuserar på nykterhetsrörelser och alkoholpolitik på ett mer 

generellt plan, är intressant för denna uppsats syfte kräver kanske en förklaring i högre grad. Medan 

denna forskning kanske inte har varit avgörande för att kunna besvara den formulerade frågeställningen 

så vill jag mena att den är absolut avgörande för att till fullo kunna förstå det sammanhang och de 

omständigheter som Västerbottens IOGT-distrikt drev sin kampanj inom. Utan att då ha läst denna 

tidigare forskning hade denna dimension tveklöst fallit bort vilket hade undergrävt uppsatsen genom att 

begränsa djupet på dess resonemang. Per Frånbergs avhandling Umeåsystemet: En studie i alternativ 

nykterhetspolitik har varit särskilt betydelsefull för denna uppsats då den har bidragit till att ge en full 

förståelse för de unika omständigheterna i det västerbottniska samhället som i hög grad påverkade 

IOGT:s arbete. 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Denna uppsats använder sig av ett, till största del, induktivt arbetssätt vilket innebär att den ämnar till att, 

genom att metodiskt undersöka empirin, kunna dra generella slutsatser om verkligheten. Utmärkande för 

induktiva uppsatser är att de strävar efter att ta avstamp i det som dyker upp snarare än att ta avstamp i 

redan existerande teorier och hypoteser8. Valet av ett induktivt arbetssätt motiveras av det faktum att de 

förutfattade meningarna som de, på förhand, formulerade hypoteserna och teorierna innebär kan anses 

begränsa den räckvidd som uppsatsens frågeställning besitter. Tanken är sedan att denna uppsats 

kommer att utmynna i vad Florén och Ågren kallar för en medelvid teori, dvs en teori som yttrar sig om 

bestämd del av historien eller samhället. Då denna uppsats riktar sig mot IOGT:s arbete i Västerbotten 

1920–1922 begränsas dess vidd av det faktum att den endast är giltig i ett begränsat område under en 

 
7 Nilsson, Ingrid (2004) 
8 Rienecker, Lotte & Stray Jørgense, Peter (2017) s. 172 
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begränsad tidsperiod. Detta innebär att en medelvid teori kommer att befinna sig på en längre 

abstraktionsnivå än en metateori som ger mer allmänna förklaringar med en mycket större vidd9.   

Den teoretiska utgångspunkten som har använts för att tolka denna uppsats resultat har varit de slutsatser 

som Per Frånberg drar kring hur Västerbottens historia och geografi har format nykterhetsrörelsen 

utveckling. Frånberg argumenterar för att den sociala strukturen i Västerbotten har, sedan dess att 

landskapet befolkades under senmedeltiden, avvikit från de rådande förhållanden i landet i övrigt. Här 

fanns aldrig någon jordägande adel vilket har varit betydelsefullt för utvecklingen av den västerbottniska 

byorganisationen. De västerbottniska byarna har kännetecknats av en stark kollektivism och att 

bystadgan och byastämman därför överlevt längre i Västerbotten än i övriga Sverige. Byastämman kom 

ända in på 1900-talet att ha juridiska, politiska och ekonomiska funktioner. Byastämmans juridiska 

funktioner innebar att byamännen hade möjligheten att utöva social kontroll över byns innevånare. 

Således kan det konstateras att Västerbotten, under 1900-talets början, ännu befann sig i ett ekonomisk, 

juridisk och politiskt stadie som var väsensskilt från det industrialiserade marknadsekonomiska 

samhällsordningen som hade utvecklats i det övriga riket10. 

Det var just detta faktum som skulle komma att visa sig bli en av de bidragande faktorerna till att 

nykterhetsrörelsen skulle bli så stark. Bystadgorna hade ofta innehållit regler kring den sociala samvaron 

i byn vilket bl.a. innebar att man såg mycket allvarligt på de sedlighetsövervakande uppgifterna. Därför 

hamnade byarnas informella rättssystem i konflikt med den fria spritförsäljningen, då alkoholen verkade 

som en nedbrytande faktor inom såväl den sociala sfären11. Vidare så innebar det ökade intrånget av 

marknadsekonomin att det legala systemet som byggdes på de gamla byordningarna allt mer kom att 

brytas ned till förmån för de som rådde utanför lokalsamhällets jurisdiktionsområde. Allt detta innebar 

tillsammans att nya regler och nya sedvänjor kom att luckra upp den tidigare kollektivistiska 

byasolidariteten12. Medan Frånberg förvisso lyfter det faktum att det finns ett samband mellan 

industrialiseringsprocess och folkrörelsernas framväxt så argumenterar han för att det är tveksamt om 

nykterhetsrörelsens framväxt var resultatet av en positiv respons på detta.  

Nykterhetsrörelsens relativt svaga position i städerna i jämförelse med landsbygden, antyder i stället 

att de ideella folkrörelserna, som hade sina starkaste rötter i det agrara samhället måste betraktas som 

främst landsbygdsbefolkningens protest mot de nya institutioner och de förändrade ekonomiska 

realiteter som det nya industrikapitalistiska samhället innebar. Det västerbottniska exemplet visar 

tydligt att det är på landsbygden som den i länet starka väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen hade 

sina djupaste rötter och att dessa rörelser blev ett naturligt substitut för det sociala kontrollnät som det 

gamla bysamhället förmått organisera. De idéella folkrörelsernas kraftiga etablering i det 

 
9 Florén, Anders & Ågren, Henrik (1998) s. 58. 
10 Frånberg, Per (1983) s. 17 
11 Frånberg, Per (1983) s. 23 
12 Frånberg, Per (1983) s. 16 
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västerbottniska agrarsamhället markerar därför snarare en protest mot den utveckling som hotade att 

spränga detta samhälles institutioner, ekonomi och sociokulturella mönster13.  

 

Frånberg är dock noga med att poängtera att man inte endast ska se på de idéella folkrörelserna som 

konservativa protestorganisationer som bekämpade all form av samhällsförändring då detta vore 

felaktigt. De idéella folkrörelsernas medlemmar kom snarare att utgöra kärnan i de populistiskt 

anstrukna vänsterpartier och det frisinnade partiet som båda var nära förknippade med nykterhetsfrågan. 

Dessa partier betraktades som reformpartier som tog upp kampen mot de sociala missförhållanden som 

följde i den kapitalistiska samhällsomvandlingens spår, däribland den ökade försäljningen av sprit som 

en effekt av alkoholens ökade grad av kommersialisering14. 

 

Sammanfattningsvis så är den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats att IOGT:s framgång och 

arbete inom Västerbotten delvis bör förstås som en reaktion på de sociala missförhållanden som hade 

uppstått i och med den kapitalistiska samhällsordningens intrång i det primitiva västerbottniska 

samhället. IOGT:s västerbottensdistrikts arbete var således både ett försök till att återskapa det sociala 

kontrollnät som det gamla bysamhället hade inneburit samt ett försök till att genomföra reformer mot de 

orättvisorna som kapitalismen hade gett upphov till. Sprithandeln och det sociala förfall som man ansåg 

att den orsakade kom att förkroppsliga det kapitalistiska samhällets destruktiva aspekt och blev således 

den nattmaran som människor i Västerbotten kunde samlas kring för att bekämpa. 

1.5 Metod 

Materialet som har legat till grund för denna uppsats är Västerbottens distrikt av IOGT: Månads och 

programblad hämtad Västerbottens folkrörelsearkiv i Skellefteå. Mer om materialets kvalité och omfång 

återfinns under materialkapitlet 1.6. Metoden utgör ett redskap i sökandet på svaret för uppsatsens 

frågeställning15. I denna uppsats innebär frågeställningens karaktär att den lättast kan besvaras med hjälp 

av kvalitativ metod då en kvantitativ metod inte kan fånga upp och illustrera IOGT:s arbetsmetoder för 

att främja nykterhet på samma sätt. Vidare så är materialet för denna uppsats av den art att det bäst kan 

bearbetas med hjälp av texttolkning då det inte finns något i månads- och programbladen som gör att det 

bättre lämpar sig för en kvantitativ forskningsmetod än en kvalitativ. Således ligger det närmare till 

hands att genomföra en kvalitativ texttolkning för att undersöka hur de resonerade kring och bedrev 

kampen för nykterhet under åren 1920–1922 än att på något sätt försöka genomföra en kvantitativ studie 

på ett material som i grund och botten passar långt bättre för kvalitativa undersökningar. Detta innebär 

 
13 Frånberg, Per (1983) s.16 
14 Frånberg, Per (1983) s. 16 
15 Florén, Anders & Ågren, Henrik (1998) s. 49. 
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inte nödvändigtvis att uppsatsen inte kan innehålla kvantitativa moment genom att t.ex. använda 

frekvenstabeller på förekomsten av vissa ord eller fraser16.   

För att kunna genomföra textanalyser är det viktigt att noga redogöra för hur källtexterna behandlas och 

hur de yttrande som är relevanta för syftet kodas17. Insamlingen av material under läsningen kommer 

främst att riktas mot IOGT:s arbete i ljuset av den stundande folkomröstningen. Därför kommer jag att 

leta efter uttryck som missionering, arbete, förbudskampen, folkomröstningen, rusdrycksförbud, 

nykterhetsfrågan, förbudsvägen, förbudsagitation då dessa är av särskilt intresse för denna 

uppsatsfrågeställning. Tanken är att jag genom att analysera och texttolka de delar av IOGT:s månads 

och programblad där dessa ord förekommer även kommer att kunna utläsa hur Västerbottens IOGT-

distrikt bedrev kampen för nykterhet i ljuset av den stundande rusdrycksförbudomröstningen. En bredare 

förståelse för sammanhanget när dessa texter skrevs har varit nödvändig för att kunna komma fram till 

dessa ordval då det är nödvändigt att tolka källorna genom den tidens glasögon. 

Efter en närläsning av materialet har ett antal olika arbetssätt som IOGT i Västerbotten använde för att 

driva sin kampanj för nykterhet i ljuset av den stundande folkomröstningen identifierats. Dessa olika 

arbetssätt har sedan placerats in under fyra olika kategorier; genom agitation, genom att påverka 

riksdagsvalens utfall, genom grundandet av nya och upptagandet av vilande loger samt genom 

bildningsarbete. Således är tanken att dessa olika kategorier tillsammans ska ge en heltäckande bild av 

de metoder som IOGT i Västerbotten använde för att driva sin kampanj för nykterhet inför den 

stundande folkomröstningen och således uppfylla denna uppsats syfte.  

1.6 Material 

Det källmaterial som kommer att ligga till grund för att besvara denna uppsats syfte är IOGT:s månads- 

och programblad för Västerbottens distrikt. Västerbottens distrikts av IOGT: Månads-och programblad 

trycktes av IOGT i Västerbotten och riktade sig mot de egna IOGT-medlemmarna i Västerbottens 

distrikt. Västerbottens distrikts av IOGT: Månads och programblad befinner sig någonstans mittemellan 

att vara en tidning och en bulletin. Den gavs inte ut till medlemmarna gratis utan de som var intresserade 

av att läsa den fick meddela sitt intresse och betala ett prenumerationspris som 1920 uppgick till 1:50 kr 

för en årsprenumeration för att sedan stiga till 2 kr 1921. Det är den typ av historiska källa som den 

brittiske historikern John Tosh, i sin bok Historisk teori och metod, beskriver på följande vis: 

(…) publikationer utges med föga tanke på eftervärlden; de är istället avsedda att informera, påverka, 

vilseleda eller underhålla samtiden.18    

 
16 Florén, Anders & Ågren, Henrik (1998) s. 49–50. 
17 Florén, Anders & Ågren, Henrik (1998) s. 49. 
18 Tosh, John (2011) s. 109. 
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Anledningarna till att jag har valt ut just detta material är flera. Först och främst så erbjuder detta 

material den typ av information som behövs för att kunna besvara uppsatsen frågeställning då månads-

och programbladet innehåller redogörelser och rapporter för distriktslogen, kretslogernas och 

ungdomslogernas nykterhetsfrämjande arbete. Därmed kommer det att vara möjligt att utläsa hur 

Västerbottens IOGT-distrikt drev sin kampanj för nykterhet. Vidare så, vilket namnet antyder, trycktes 

och publicerades dessa blad månadsvis vilket innebär att det erbjuds en god mängd källmaterial. De 

månads-och programblad som berör syftet för just denna uppsats är de blad som publicerades från och 

med januari 1920 fram till augusti 1922. Detta innebär, eftersom de är tryckta mellan januari 1920 och 

augusti 1922, att de är tydligt sammankopplade med den tidsperiod som uppsatsens syfte ämnar till att 

undersöka.  

Den källkritiska utgångspunkten för denna uppsats har varit de källkritiska kriterierna som återfinns i 

boken Historiska undersökningar skriven av Florén & Ågrens. Dessa kriterier är äkthet, sanningshalt, 

tendens och representativitet19. Vad gäller äkthet så finns det ingen anledning att misstänka att källan på 

något sätt skulle vara ett falsarium. Delvis för att det inte finns något verkligt motiv eller anledning till 

att överhuvudtaget vilja producera en förfalskning av detta material som inte blir allt för långsökt. Delvis 

för att källan är hämtat ur Västerbottens folkrörelsearkiv som sannolikt redan har bedömt källans äkthet 

som god. Även sanningshalten (ibland kallad för beroende) bedöms som hög även fast den bitvis är lite 

svår att avgöra. Delar av månads- och programbladen består av rapporter angående logernas arbete 

runtom i länet och det är naturligtvis svårt (för att inte säga omöjligt) att avgöra sanningshalten i dessa 

rapporter. På samma sätt är det svårt att veta vilka källorna är för de texter och krönikor inom månads-

och programbladet som lyfter alkoholens skadlighet som argumenterar för att alkoholen ska avskaffas.  

Vad gäller tendens så går det inte att ta miste på att innehållet i dessa månads- och programblad 

publicerades av IOGT då innehållet är starkt präglat av den retorik som kan förväntas av en 

nykterhetsrörelse. Propaganda är ett ord som gång på gång dyker upp i medvetandet när man läser 

igenom materialet. Alkoholens skadlighet framhävs flera gånger i varje månads- och programblad vilket 

allt som oftast efterföljs av uppmaningar till än starkare insatser och kraftigare åtgärder för att en gång 

för alla kunna göra slut på detta ”samhällets kräftsår”20. Denna höga grad av tendens angående synen på 

alkohol utgör dock inget hinder för denna uppsats syfte. Tvärtom så är den historisk betydelsefull och 

kan det anses gynna syftet då även de mest tendensiösa källorna bidrar till en rekonstruktion av det 

förflutna21. Källmaterialet är alltså inte tendensiöst i förhållande till denna uppsats frågeställning. Vad 

gäller materialets representativitet så är det sannolikt i hög grad jämförbart med annat material tryckt av 

andra IOGT-distrikt runtom i Sverige under den här perioden. Västerbottens distrikt av IOGT var trots 

 
19 Florén, Anders & Ågren, Henrik (1998) s. 65–67.  
20 Västerbottens Distrikt av IOGT: Månads-och programblad, Nr 155, november 1920 
21 Tosh, John (2011) s. 142 
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allt en del av en enhetlig organisation med tydliga bestämmelser och riktlinjer så att IOGT i Västerbotten 

skulle skilja sig avsevärt från övriga IOGT, varken i tal eller skrift, är osannolikt.  

Tyvärr så var arkivet inte komplett och ett antal månads-och programblad som publicerades inom denna 

period saknas. Jag har därför bara tillgång till 16 av de programblad som publicerades under denna 

period. Medan dessa luckor förvisso innebär en kraftigt minskad mängd källmaterial, vilket kan 

betraktas som problematiskt, så menar jag dock att dessa luckor inte hindrar att syftet för denna uppsats 

uppfylls. Materialet som jag har till mitt förfogande är omfattande trots detta bortfall och fullt tillräckligt 

för att kunna uppfylla syftet. Tvärtom så skulle det till och med gå att argumentera för att detta gynnar 

uppsatsens syfte då den minskade mängden källmaterial innebär goda möjligheter att verkligen närläsa 

det materialet som finns att tillgå vilket troligtvis hade varit svårt att hinna med om materialet hade varit 

helt fullkomligt.    

1.7 Avgränsningar 

Anledningen till att det är just IOGT som står i fokus för denna uppsats och inte någon av de andra stora 

nykterhetsrörelserna, som t.ex. Blå Bandet eller Verdandi, är flera. Delvis för att en undersökning med 

ett syfte som innefattar fler nykterhetsrörelser hade inneburit att en betydligt större mängd källmaterial 

hade behövts, källmaterial som, av en eller annan anledning hade varit svårt att få tag på. Dessutom hade 

en kraftigt ökad mängd källmaterial inneburit svårigheter med tanke på den relativt snäva arbetsramen 

för denna uppsats. Delvis för att rörelsen saknar politisk färg och att alla, oavsett klass, kön, politisk eller 

religiös åskådning har välkomnats till rörelsen från början. Detta skiljer IOGT från t.ex. Verdandi som 

från starten var en del av arbetarrörelsen. Den absolut främsta anledningen till att det är just IOGT som 

ligger till grund för denna studie är dock att den vid tidpunkten för folkomröstningen 1922 var den 

största av de svenska nykterhetsrörelserna22. 

Eftersom uppsatsarbetet kommer att ske inom en begränsad tidsram är det dock inte heller möjligt att 

undersöka IOGT:s arbete över hela landet och därmed begränsas denna undersökning till 

Västerbottensregionen. Det finns även ett antal anledningar till detta beslut. Den främsta av dessa är att 

det då ges möjligheter till mer djupgående undersökning av IOGT:s aktiviteter i Västerbotten under 

perioden strax innan folkomröstningen vilket är positivt då Västerbottens län, som jag redan tidigare 

påpekat, är ett intressant geografiskt område att undersöka då det var ett av de län som i hög utsträckning 

röstade ja till ett rusdrycksförbud. En annan anledning som motiverar denna geografiska avgränsningen 

är att Västerbottens Folkrörelsearkiv är det största folkrörelse- och föreningsarkivet i Sverige med gott 

om material som kan utgöra forskningsunderlag.  

 

 
22 Gunneriusson Karlström, Märit (2014) s. 54 
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1.8 Begrepp 

Storlogen: Organisationen på riksnivå. I många frågor hade storlogen länge inte rätt att bestämma själv 

utan var tvungen att motionera till den internationella storlogen om de förändringar som man ville 

genomföra i Sverige23.  

Distriktslogen: Organisationen på landskapsnivå och fungerade som en mellanstation mellan storlogen 

och de lokala logerna. Inför varje årsmöte i storlogen rapporterade grundlogerna sin verksamhet och 

medlemsutveckling till sin distriktsloge, vilken i sin tur rapporterade vidare till storlogen24. I denna 

uppsats är det således Västerbottens distriktsloge och de lokala grundlogerna som undersöks. 

Kretsloger: 1906 infördes kretslogerna som en mellanstation mellan lokala loger och distriktsnivån25. 

Grundloger: Organisationen på lokal nivå. Nybildade loger fick ett nummer och ett namn. Logenamnet 

valdes av logebildaren själv medan numret gavs ut i löpande ordning26.    

Ungdomsloger: 1906 bildades ett eget ungdomsförbund inom IOGT som fick namnet SGU (Sveriges 

God-templares Ungdomsförbund). Medan en barn- och ungdomsverksamhet redan hade bedrivits sedan 

dess att IOGT hade dessa alltid initierats av vuxna för barn. SGU var däremot en fristående organisation 

inom IOGT. SGU drev sedan egna s.k. ungdomsloger27.  

Agitation: Ett brett begrepp som innefattar all spridning av nykterhetspropaganda. Efter noggrann 

närläsning och reflektion förefaller det för mig som att agitation används synonymt med begreppet 

missionering då båda dessa begrepp tycks beteckna samma saker. 

1.9 Bakgrund 

Medan IOGT:s roll som den mest betydande av nykterhetsrörelserna har nämnts ovan så har rörelsen 

ursprung och historia hittills utelämnats. Tanken är därför att detta i korthet ska gås igenom här. Denna 

bakgrund ämnar därmed inte till att ge en heltäckande bild av IOGT:s historia utan endast att ge läsaren 

en kort överblick som ger möjlighet att förstå IOGT i ett större historiskt och geografiskt sammanhang. 

Slutligen så ämnar denna bakgrund till att förse läsaren med kunskap angående bakgrunden till 1922 års 

folkomröstning gällande rusdrycksförbudet.  

The Independent Order of Good Templars (IOGT) bildades i USA 1852 genom en utbrytning ur orden 

The Good Templars (som i sin tur hade sina rötter i den ännu äldre nykterhetsrörelsen Knigts of Jericho). 

Det är denna utbrytning som är anledningen till ordens namn då I:et stod för Independent för att särskilja 

 
23 Nilsson, Ingrid (2004) s. 23 
24 Gunneriusson Karlström, Märit (2014) s. 58 
25 Gunneriusson Karlström, Märit (2014) s. 58 
26 Nilsson, Ingrid (2004) s. 8–9 
27 Gunneriusson Karlström, Märit (2014) s. 59 
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utbrytarorden från den ursprungliga. Senare, under början av 1900-talet, ändrades Independent till 

International. Det kom att dröja ända fram till 1970 innan Order ändrades till Organisation för att ge 

möjlighet för nykterhetsorganisationer i länder där ordnar inte är tillåtna att bli medlemmar i IOGT. 

Ordens mål var att skapa ett helnyktert folk och IOGT blev snabbt framgångsrik i USA och började snart 

att spridas långt utanför Amerika. 1875 fanns IOGT i alla världsdelar och hade ca. 700 000 

medlemmar28.   

Det kom att dröja fram till 1879 innan IOGT kom till Sverige. Då grundades den första svenska logen, 

nr. 1 Klippan, i Göteborg. Därefter kom IOGT att växa i en explosionsartad takt och hade snart spridits 

över hela Sverige29. IOGT blev den första verkligt folkliga orden i Sverige då alla människor, oberoende 

av kön, etnicitet, samhällsklass och politisk uppfattning, välkomnades. Innan IOGT hade de ordnar som 

funnits i Sverige främst riktat sig till de högre samhällsskikten. Medlemmarna i IOGT tilltalade varandra 

som bröder och systrar och man såg sig som länkar i en världsomspännande kedja av syskon. Kanske än 

mer revolutionerande så var IOGT en demokratisk organisation där alla medlemmar fick framföra sina 

åsikter och rösta vilket måste ha upplevts som helt revolutionerande i ett Sverige som fortfarande var 40 

år ifrån att införa en allmän rösträtt30.  Frågan om ordens grad av religiös neutralitet var länge ett 

brännande hett diskussionsämne då rörelsen ursprungligen bar en stark kristen prägel. De religiösa 

inslagen blev dock allt mer nedtonade och slutligen, 1908, blev IOGT en religiöst neutral organisation31.   

Vad gäller folkomröstningen gällande rusdrycksförbud som ägde rum 1922 bör man förstå att denna inte 

uppstod som i ett vakuum. Tvärtom så föranleddes folkomröstningen av intensiva debatter. Långt innan 

folkomröstningen ens var på tal så hade ett flertal kontroll- och restriktionssystem för alkohol införts, 

t.ex. införandet av individuell kontroll genom den s.k. motboken 191432. Debatten rasade dock om 

huruvida dessa restriktioner var tillräckliga eller om ett totalförbud var den enda lösningen på den s.k. 

nykterhetsfrågan33. Slutligen så bestämdes det att folkets vilja skulle få avgöra frågan i vad som kom att 

bli Sveriges första folkomröstningen. 

 

 

 

 
28 Nilsson, Ingrid (2004) s. 8–9 
29 Gunneriusson Karlström, Märit (2014) s. 56 
30 Nilsson, Ingrid (2004) s. 8 
31 Gunneriusson Karlström, Märit (2014) s. 57 
32 Bruun, Kettil, Björ, Jill & Frånberg, Per (red.) (1985) s. 63–65 
33 Bruun, Kettil, Björ, Jill & Frånberg, Per (red.) (1985) s. 190 
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2. Undersökning  
 

Nedan redovisas resultatet av den empiriska undersökningen. Resultatet är uppdelat i och redovisas 

under fyra olika kategorier, vilka täcktes i kapitel 1.5. 

2.1 Genom agitation 

Den första av denna kategori berör den typen av arbete som IOGT själva ofta kallar för agitation. 

Agitation, som det används i Västerbotten distrikts av IOGT Månads- och programblad, är ett brett 

samlingsbegrepp för all typ av spridning av nykterhetspropaganda. Denna spridning skedde på en rad 

olika sätt och på olika nivåer av offentligheten, i allt från privata samtal i umgängeskretsen till stora 

offentliga möten. IOGT hade högt ställda krav på sina medlemmar vilket bl.a. Nilsson illustrerar genom 

att, i sin avhandling IOGT- från Orden till förening, berätta om det livstidlöfte som varje godtemplare på 

varje nivå av organisationen tvingades avge fram till 1924. De som avgett livstidslöftet skulle avstå från 

rusdrycker för resten av deras liv. Dessutom innebar löftet att man åtog sig en skyldighet att arbeta för 

att även andra skulle välja att avstå från rusdrycker vilket följande citat, återfunnet i Nilssons avhandling 

och skrivet av IOGT:s ordenssekreterare 1903, tydligt belyser: ”Löftet förpliktar icke blott till 

afhållsamhet, utan till arbete och icke blott till oaflåtligt arbete på själfreformering, utan jämväl till 

arbete på andras reformering”34. Ett konkret exempel på hur den enskilda medlemmen kunde betraktas 

som ansvarig för spridningen av agitation finner man i följande citat:  

Folkomröstningen om rusdrycksförbud blir inom de närmsta åren verklighet. Fast det endast torde bli 

en rådgivande omröstning, beror förbudets öde på densamma. […] Det är därför vår skyldighet att 

väl förbereda denna omröstning. Säkerligen kommer den att föregås av en intensiv agitation från 

båda hållen. Ej minst i det dagliga livet ”var två eller tre äro församlade” kommer frågan att 

ventileras. Det är ett område där var och en av våra medlemmar måste medverka till en god utgång 

av omröstningen. Alla skola vi bland vår umgängeskrets bli förkämpar för förbudet.35 

Logerna betraktades naturligtvis som ansvariga för spridning av agitation på samma sätt som den 

enskilda medlemmen. När det kommer till hur logerna arbetade för agitation så fanns det en rad sätt. De 

vanligaste sätten tycks ha varit nykterhetsföredrag och spridning av agitationsskrifter och 

förbudslitteratur. Till de mer innovativa sätten kan anordnandet av s.k. friluftsfester räknas. Dessa 

anordnades av många loger under sommarmånaderna och lockade ofta ett stort antal besökare. Följande 

citat beskriver hur en sådan friluftsfest såg ut mer ingående: 

Logen 4527 Forshällan i Fällfors, Bygdeå, hade anordnat friluftsfest med föredrag av D.T. och 

lärarinnan Karin Söderström söndagen den 14 aug. Vi gynnades av ett gott väder – trots att det såg 

 
34 Nilsson, Ingrid (2004) s. 28–29 
35 Västerbottens Distrikt av IOGT: Månads-och programblad, nr 165, oktober 1921 
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hotfullt ut ibland – en mängd folk kom – inemot 400 – ett antal som jag tror många gånger en 

sträckmissionär får hålla tio föredrag innan så pass många nås. Härtill får man räkna med, att denna 

gång voro personer med, som om det så än vore ett vanligt nykterhetsföredrag en gång om dagen, 

gingo de aldrig dit36. 

Agitation var särskilt viktigt i städerna då en betydande andel av distriktets potentiellt framtida 

medlemmar kunde värvas där. Det var även där som många röster inför folkomröstningen kunde säkras 

för förbudet. De städer som fanns i Västerbotten under denna tid var (och är ännu) Umeå och Skellefteå. 

IOGT hade en stark närvaro i båda städerna genom ett flertal grundloger som arbetade och agiterade i 

lika hög omfattning som grundlogerna ute på landsbygden. Såhär skriver t.ex. en ordensmedlem om 

IOGT:s arbete i Skellefteå:  

Under den gångna sommaren och vintern ha logerna Adlercreutz och Cardell haft gemensamma 

logemöten. De flesta mötena ha varit väl besökta och trevliga med intagningar nästan vid varje möte. 

Ungdomslogen har ryckt upp sig, tack vare sin nya ledarinna. Möten äro väl besökta och alla de unga 

ivriga att hjälpa till med det som hör till ungdomslogens arbete37 

IOGT:s västerbottensdistrikt riktar stundvis särskilt in sig mot kvinnor som i Västerbotten distrikts av 

IOGT Månads- och programblad ofta anses vara allt för passiva. Det står t.ex. att läsa om de ”slumrande 

kvinnokrafterna” och hur dessa ”bör väckas till liv för aktivt förbudsarbete”38. Således kan det alltså, 

utöver den allmänna agitationen, även talas om en agitation som särskilt riktar in sig gentemot kvinnor. 

Ett tydligt exempel på hur denna agitation kunde bedrivas står att läsa i Västerbotten distrikts av IOGT 

Månads- och programblad från juli 1921: 

Väck förslag till logen om ett offentligt möte, speciellt för kvinnor, i förbudsfrågan under 

innevarande sommar eller höst. Med säkerhet äro bröderna behjälpliga, om så behöves, att anskaffa 

talare och andra anordningar, vilka erfordra hjälp från deras sida.  Gör sedan det hela så inbjudande 

som möjligt samt glöm framförallt ej att genom tilltalande reklam förmå kvinnorna till deltagande. 

Ordnade med omtanke, komma dessa möten att bliva av stor missionerande betydelse39. 

Då agitation är ett begrepp med en omfattande bredd som innefattar all spridning av 

nykterhetspropaganda kan det användas för att beteckna IOGT:s västerbottensdistrikts främsta verktyg i 

sin kampanj för nykterheten inför den stundande folkomröstningen. Det var genom det omfattande 

agitationsarbetet som orden spred sitt budskap i hela samhället så vikten av agitation som arbetssätt kan 

knappast överdrivas.    

 

 
36 Västerbottens Distrikt av IOGT: Månads-och programblad, nr 164, september 1921 
37 Västerbottens Distrikt av IOGT: Månads-och programblad, nr 157, februari 1921 
38 Västerbottens Distrikt av IOGT: Månads-och programblad, nr 162, juli 1921 
39 Västerbottens distrikt av IOGT: Månads-och programblad, nr 162, juli 1921 
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2.2 Genom att påverka riksdagsvalens utfall 

Den andra kategorin ämnar till att beskriva hur IOGT försökte påverka hela landets rusdryckspolitik 

genom att uppmana sina medlemmar att lägga sina röster på förbudsvänliga riksdagskandidater. Det 

skedde två riksdagsval under den period som denna uppsats har ämnat till att undersöka; 

andrakammarvalet 1920 och extravalet till den första och andra kammaren 1921. Inför båda dessa val 

står det att läsa i Västerbotten distrikts av IOGT Månads- och programblad att det är IOGT:s 

medlemmars främsta medborgerliga plikt att gå till val för stärkandet av en förbudsvänlig representation 

i riksdagen. 

Ett sätt som IOGT:s västerbottendistrikt försökte driva kampen för nykterhet var således att uppmana 

sina medlemmar till att lägga sina röster på förbudsvänliga kandidater i riksdagsvalet och därmed stärka 

den förbudsvänliga representationen i riksdagen. Ett exempel på detta är att det i Västerbottens distrikt 

av IOGT Månads-och programblad har skrivits en lista över alla riksdagskandidaterna från Västerbotten 

och hur de ställer sig till förbudsfrågan, allt för att guida IOGT:s medlemmar till hur man bäst för 

riksdagen åt ett mer förbudsvänligt håll. Vidare så framgår det att målet att göra riksdagen mer 

förbudsvänlig var något som IOGT:s västerbottensdistrikt ansåg var av högsta vikt genom bl.a. följande 

citat som står att läsa i Västerbotten distrikts av IOGT Månads- och programblad från september 1921: 

Förbudsfrågans aktuella läge gör, att vi ej kunna undvara en enda röst på de förbudsvänliga 

kandidaterna. Eller tänk bara själv efter. Det är våra röster, vilka tillsammans med andra 

förbudsvänners, som skola trygga det slutliga lagfästandet av grundlagsändringen om konsultativ 

folkomröstning samt att beslutet om en sådan folkomröstning anordnande i förbudsfrågan kommer 

till stånd. Om denna omröstning kan ske tidigast 1922 eller följande år, så tillkommer det den 

riksdagsrepresentation som framgår av årets val, att taga konsekvenserna därav och ställningen till 

det lagstadgade förbudets genomförande. Valet gäller alltså ej bara en eller annan detaljs 

förverkligande utan förbudskravet i hela dess räckvidd. Med detta klart för oss bör varje godtemplare 

anse det som en hederssak att själv gå fram till val samt förmå alla andra förbudsvänliga väljare till 

deltagande.40 

Vidare så var extravalet till riksdagens andra kammare 1921 det första riksdagsvalet i Sveriges historia 

där kvinnor fick vara med och rösta41. Detta är något som återspeglas i hur IOGT:s västerbottensdistrikt 

arbetade för att stärka den förbudsvänliga representationen i riksdagen då det på flera platser i 

Västerbotten distrikts av IOGT Månads- och programblad riktas ett särskilt fokus gentemot kvinnor. 

Programbladet uppmanar dem till att rösta ur en förbudssynvinkel, vilket t.ex. framgår i följande citat: 

 
40 Västerbottens Distrikt av IOGT: Månads-och programblad, Nr 164, september 1921 
41 Nationalencyklopedin, kvinnlig rösträtt. http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvinnlig-
rösträtt (hämtad 2020-04-07) 
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Vi stå inför det stundande riksdagsmannavalet, det första val, till vilket de svenska kvinnorna äro 

kallade att tillsammans med männen välja representanter till Sveriges riksdag. Den politiska rösträtt 

som tillerkänts kvinnorna skall nu utnyttjas. Men ”med makt följer ansvar” och det ansvar 

kvinnornas nya rättighet för med sig är tillräckligt stort för att tvinga var och en att rösta så att 

därigenom göres en insats i arbetet för samhällets väl. Nykterhetsfolket är förvissat om att varje 

kvinna, som hyser en mors, en makas eller systers kärlek till hem och familj, skall ställa sig på dess 

sida i striden för de svenska hemmens lycka och ytterst för hela samhällets fortbestånd och framtida 

lycka.42 

Mina förhoppningar är att det i de ovanstående citaten har blivit klarlagt att IOGT drev en högst 

medveten kampanj med målet att föra riksdagen mot ett mer rusdrycksförbudsvänligt inställt håll. En 

fråga som då uppstår är till vilken grad som IOGT lyckades med detta. Svaret på denna fråga tycks i hög 

grad vara att IOGT var tämligen framgångsrika. Efter valet 1921 konstateras det nöjt i Västerbottens 

distrikt av IOGT Månads-och programblad att ”Nykterhetsvännernas antal i den nyvalda andra 

kammaren är ej blott bibehållen utan t.o.m. utökad”.43  

2.3 Genom grundandet av nya och upptagandet av vilande grundloger 

IOGT var en välstrukturerad organisation vars ryggrad utgjordes av grundlogerna. Dessa utgjorde ordens 

manifestation på det lokala planet och fungerade således ungefär som dagens lokalföreningar44. 

Gunneriusson-Karlström påpekar att egna lokaler var viktiga för IOGT då det förhindrade att 

myndigheter och andra föreningar kunde lägga sig i mötenas tidpunkter eller förhindra orden från att 

hålla möten i befintliga lokaler (vilka ofta utgjordes av skolhus som var en del av ett statligt område)45. 

Mycket riktigt så står det då och då skrivet om hur nya ordenshus önskas byggas, har byggts eller har 

renoverats i det undersökta källmaterialet46. Det var i dessa som de lokala logemötena hölls och det var 

utifrån dessa som en stor del av ordensarbetet sköttes. De lokala logernas betydelse för IOGT:s arbete 

var således gigantisk. Därmed är det inte förvånande att det i Västerbottens distrikt av IOGT Månads-

och programblad finns en hel del skrivet om hur nya grundloger bildas och vikten av att återuppväcka 

vilande loger (dvs. åter starta upp loger som inte längre är aktiva). Själva logerna beskrivs för det mesta 

av s.k. sträckmissionärer, dvs. personer som på uppdrag av IOGT reser mellan de olika logerna för att 

hålla nykterhetsföredrag och granska logernas arbete. I följande citat beskrivs hur en ny grundloge bildas 

i närheten av Umeå: 

Tisdagen den 12 oktober besöktes Sofiehem där förberedelser för en ny grundloge gjordes. 23 

medlemmar antecknade sig också genast och något ovanligt och på samma gång glädjande att se de 

 
42Västerbottens Distrikt av IOGT: Månads-och programblad, Nr 164, september 1921 
43 Västerbottens Distrikt av IOGT: Månads-och programblad, Nr 157, februari 1921 
44 Gunneriusson Karlström, Märit (2014) s. 58 
45 Gunneriusson Karlström, Märit (2014) s. 62–63 
46 T.ex. Västerbottens Distrikt av IOGT: Månads-och programblad, Nr 155, november 1920 
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präktiga, stabila medlemmar, som där anslöto sig till vår orden. Med sådana medlemmar måste 

arbetet redan från början bliva gott. Man önskar därför av fullaste hjärta lycka över den nya logen i 

Sofiehem.47 

Utöver grundloger så fanns det ytterligare en lokal form av loge, de s.k. ungdomslogerna. I dessa 

arbetade ordens yngre medlemmar och av källmaterialet att döma tycks dessa, av distriktslogen, 

betraktas som lika värdefulla för nykterhetskampen som grundlogerna. Detta illustreras tydligt i bl.a. 

följande citat, skrivet av en av IOGT:s sträckmissionärer:  

Från Nordmaling gick resan till Hörnefors kretsloge. Första plats som här besöktes blev Norrbyn. Här 

hade på kvällen samlats en skara mest unga åhörare, och det var en glädje att få tala till dem. 

Grundlogen tycks arbeta bra. Men glöm ej löftet, att taga upp den vilande ungdomslogen snarast. 

Inga vilande loger, må det bliva parollen!48 

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att grundandet av nya eller upptagandet av vilande loger 

var ett av de främsta sätten att bedriva kampen för nykterhet på. Ett lokalt fotfäste var en förutsättning 

för att överhuvudtaget kunna bilda studiecirklar, sprida agitationsskrift och hålla nykterhetsföredrag med 

jämna mellanrum. ”Vår framgång ligger i välskötta grundloger och ungdomsloger, i ett gediget 

upplysningsarbete i våra studiecirklar och i medlemmarnas fasta tro på vår saks framgång” som en 

pennfäktare i Västerbottens distrikt av IOGT Månads-och programblad konstaterade49. 

2.4 Genom bildningsarbete 

Slutligen så bedrev IOGT ett omfattande bildningsarbete vilket betraktades som ett av ordens främsta 

vapen i kampen mot rusdryckerna. Detta råder det ingen fråga om då det uttryckligen påpekas gång på 

gång i källmaterialet, som t.ex. i följande citat:  

Glömmen ej, bröder och systrar, att väcka håg efter kunskap som är det starkaste vapnet i vår strid. 

Vi måste ha mera levande liv i vår studieverksamhet, i kunskapandet och i kunskapernas spridande50.  

Detta bildnings- och upplysningsarbete kunde bedrivas på flera olika sätt. Ett av de främsta sätten som 

det bedrevs på var genom s.k. studiecirklar. Studiecirklarna blev en viktig del av logernas verksamhet, 

dels för att de utgjorde ett diskussionsforum för rusdryckspolitik och nya kulturella områden och dels för 

att de kom att bygga upp egna bibliotek51. Som det tidigare nämndes i kapitel 2.3 så kom IOGT att 

bygga ordenshus i många byar och i dessa fanns inte sällan tillgång till både böcker och tidningar. Även 

fast böcker sedan länge hade varit en vanlig vara när dessa bibliotek och cirklar uppstod hade de inte 

varit särskilt tillgängliga för alla människor i de längre samhällsklasserna eller i alla geografiska 

 
47 Västerbottens Distrikt av IOGT: Månads-och programblad, Nr 155, november 1920 
48 Västerbottens Distrikt av IOGT: Månads-och programblad, Nr 155, november 1920 
49 Västerbottens Distrikt av IOGT: Månads-och programblad, Nr 150–151, maj - juni 1920  
50 Västerbottens Distrikt av IOGT: Månads-och programblad, Nr 146, januari 1920 
51Gunneriusson Karlström, Märit (2014) s. 62 
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regioner. Men nu när det gick att låna böcker kunde medlemmarna bilda sig en egen uppfattning och 

kunde sedan ifrågasätta och diskutera utifrån sina egna erfarenheter och perspektiv. Detta skedde 

naturligt då det i IOGT fanns en uttalad strävan efter att söka ny kunskap, en kunskap som delvis skulle 

uppnås genom att medlemmarna bildade sig själva. I och med att de fick nya kunskaper kunde 

medlemmarna börja diskutera sina egna roller i en värld som de fick allt tydligare grepp om, något som i 

sin tur medförde att de kunde ifrågasätta den rådande samhällsordningen. Från denna läsning kunde 

medlemmarna sedan ge sig in i bildningsverksamhet av annat slag52. Att arbetet med studiecirklar även 

var omfattande i Västerbottens IOGT-distrikt illustrerar följande citat tydligt: ”Studieverksamheten har 

gått framåt med god fart, då studieledaren är i tillfälle att rapportera 15 nya cirklar under året. Distriktet 

äger således vid årets slut 50 cirklar”53. 

Medlemmarna var dock inte utelämnade till att endast ensamma måsta läsa sig till bildning. Tvärtom så 

uppmuntrades ofta grundlogerna till att organisera studieplaner och föredrag för att ytterligare gynna 

medlemmarnas bildning. Följande är ett tydligt exempel på hur grundlogerna uppmuntrades till att 

bedriva upplysningsverksamheten (i detta fall i förberedelse inför folkomröstningen):  

Det är ett område där var och en av våra medlemmar måste medverka till en god utgång av 

omröstningen. Alla skola vi bland vår umgängeskrets bli förkämpar för förbudet. Vi måste då fråga 

oss, om alla våra medlemmar äro så inne i frågan att de kunna ge en saklig och vederhäftig 

motivering för förbudet samt gendriva motståndarnas skäl. En del har väl gjorts för medlemmarnas 

skolning i nykterhetsfrågan, men ännu mer återstår. Våra grundloger måste besinna det ansvar som 

påvilar dem. Av dem måste det mesta av arbetet utföras. Vi måste nu börja med på våra möten bereda 

plats för mera planmässigt studium av nykterhetsfrågan. När slutstriden nu snart kommer, få vi 

användning för vad vi lärt oss… Bäst torde i de flesta fall vara, att inom logerna bilda tillfälliga 

cirklar, som utföra det förberedande arbetet. De uppgöra en plan för studierna, såvida de ej vilja följa 

någon redan utarbetad studieplan och rekvirera litteratur, i den mån den ej redan finnes. 

Medlemmarna i dessa tillfälliga cirklar fördela sig på de olika mötesuppgifterna. Föredragen, 

referaten eller diskussionerna skola däremot hållas på logemötena54. 

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att IOGT:s Västerbottensdistrikt bedrev ett 

omfattande bildningsarbete genom sina studiecirklar och grundloger, särskilt i förberedande syfte 

inför den stundande folkomröstningen 1922. 

 

 

 
52 Gunneriusson Karlström, Märit (2014) s. 68 
53 Västerbottens Distrikt av IOGT: Månads-och programblad, Nr 150–151, maj – juni 1920 
54 Västerbottens Distrikt av IOGT: Månads-och programblad, Nr 165, oktober 1921 
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3. Avslutande diskussion 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka IOGT:s kampanjstrategi för nykterhet i ljuset av den 

stundande folkomröstningen angående införandet av rusdrycksförbud som ägde rum den 27 augusti 

1922. För att operationalisera detta syfte har följande frågeställning använts:  

➢ Hur drev Västerbottens IOGT-distrikt sin kampanj för nykterhet inför den stundande 

rusdrycksförbudsomröstningen 1922?  

Svaret på denna fråga har visat sig vara mångfacetterat då fyra olika kategorier av arbetssätt har kunnat 

urskönjas i källmaterialet.  

Det första av dessa arbetssätt var genom agitation. Agitation har visat sig vara det mest betydande sättet 

som IOGT:s västerbottensdistrikt drev sin kampanj på då det innefattar all typ av spridning av 

nykterhetspropaganda. I källmaterialet är det tydligt att IOGT:s västerbottensdistrikt ansåg att 

individuella godtemplare var precis lika ansvarig för denna spridning som hela grundloger. Alla skulle 

agera som rusdrycksförbudets förkämpar. Detta stämmer överens med Gunneriusson-Karlstöm skriver 

att IOGT:s ideologi präglades av en tydlig individualism med ett starkt fokus på den enskilda individens 

ansvar samtidigt som det fanns en stark kollektivism55. I sin avhandling IOGT- från Orden till förening 

illustrerar även Nilsson de högt ställda kraven som IOGT hade på sina enskilda medlemmar genom att 

beskriva det s.k. livstidslöftet som var och en av dem var tvungen att avge fram till 1924. Utöver att själv 

avstå från alkohol innebar detta löfte även att arbeta för ”andras reformering”56. Allt detta underbygger 

och förklarar slutsatsen att den enskilda medlemmen såväl som logen i sin helhet betraktades som 

ansvarig för spridningen av agitation på ett tydligt sätt. Avslutningsvis så bör det omfattande 

agitationsarbetet i Västerbotten betraktas som ett sätt att ta upp kampen mot sprithandeln och kan 

därmed även förstås som ett sätt att ta upp kampen mot det kapitalistiska samhällets destruktiva aspekter 

som Frånberg menar att spriten hade kommit att symbolisera57.  

 

Det andra arbetssättet som har kunnat urskönjas var genom att försöka påverka riksdagsvalens utfall 

1920 och 1921. Detta skedde på ett väldigt målinriktat sätt då distriktslogen i Västerbotten uppmanade 

sina medlemmar att lägga sina röster på förbudsvänliga riksdagskandidater. Genom att uppmana sina 

medlemmar att rösta ur en förbudssynvinkel hoppades man på att föra riksdagen mot ett mer 

förbudsvänligt håll. Ett tydligt exempel på hur detta gick till i praktiken återfinns i Västerbottens distrikt 

av IOGT Månads-och programblad där en rad uppmaningar riktades till läsarna om att rösta med 

 
55 Gunneriusson Karlström, Märit (2014) s. 58 
56 Nilsson, Ingrid (2004) s. 28–29 
57 Frånberg, Per (1983) s. 226 
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förbudet i åtanke. Dessa uppmaningar åtföljdes av en lista där alla riksdagskandidater från Västerbotten 

och deras inställning till genomförandet av ett rusdrycksförbud fanns med.  

 

Det tredje arbetssättet som Västerbottens distrikt av IOGT använde sig av var genom grundandet av nya 

och upptagandet av vilande loger. Då grundlogerna utgjorde själva grunden i IOGT så är det knappast 

förvånande att mycket energi och arbete gick åt till att etablera nya loger eller att försöka återuppväcka 

vilande loger. Grundlogerna runtom i länet var extremt viktiga för Västerbottens distriktsloge då de var 

en förutsättning för att effektivt kunna agitera och värva medlemmar i sina respektive delar av länet. 

Vidare så kan dessa grundloger som fanns spridda över hela Västerbotten tolkas som ett försök till att 

återskapa det sociala kontrollnät som Frånberg menar gått förlorad i och med marknadsekonomins 

ankomst till landskapet58.  

 

Det fjärde och sista arbetssätt som har kunnat urskiljas var det omfattande bildningsarbetet som IOGT 

bedrev i Västerbotten. Till skillnad från de övriga arbetssätten som främst gick ut på att få ett ökat 

inflytande eller att agitera så var bildningsarbetet ett sätt att stärka organisationen inifrån då bildade 

medlemmar sågs som en förutsättning för ordens framgång. Detta bildningsarbete skedde på såväl 

individuell nivå som i hela grundloger. Här kan alltså den dualistiska ideologin som Gunneriusson-

Karlstöm lyfter återigen uttydas då bildningsarbetet både var en individualistisk och en kollektivistisk 

strävan59. Samtidigt som det fanns en tydlig och uttalad förväntan om att den enskilda medlemmen 

skulle utbilda sig så skedde mycket bildningsarbete i logen eller i distriktets studiecirklar. Vidare så kan 

även bildningsarbetet som IOGT bedrev tolkas som ytterligare en reaktion gentemot de missförhållanden 

som uppstått i och med den kapitalistiska samhällsordningens intåg och som Frånberg skriver om60. En 

ökad grad av bildning bland medlemmarna skulle enligt detta synsätt kunna tolkas som ett sätt att 

bemöta de sociala missförhållandena som det marknadskapitalistiska systemet och den fria 

spritförsäljningen gett upphov till. 

 

Medan det västerbottniska samhället förvisso var ett utpräglat landsbygdssamhälle vid 1900-talets början 

så utgjorde Umeå och Skellefteå redan då hantverks- och handelscenter. Som det påpekades under 

kapitel 2.1 så bedrev IOGT sin nykterhetskampanj i städerna såväl som på landsbygden. Något särskilt 

fokus på Umeå och Skellefteå stad har dock inte kunnat urskiljas i Månads- och programbladet. Detta 

skulle kunna förklaras av det faktum som Frånberg påpekar, att Umeå och Skellefteå ännu vid 1900-

talets början var relativt opåverkade av de strukturella förändringarna som det svenska industriella 

 
58 Frånberg, Per (1983) s. 16 
59 Gunneriusson Karlström, Märit (2014) s. 58 
60 Frånberg, Per (1983) s. 16 
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genombrottet medförde61. Detta skulle kunna innebära att en omfattande urbaniseringen ännu inte hade 

ägt rum vilket är en möjlig förklaring på denna brist av fokus på städerna. Det var kanske så att det ännu 

var på landsbygden, i alla de olika samhällena som låg utspridda över stora geografiska områden, som 

majoriteten av stöd fanns att få. Ytterligare studier som närmare granskar IOGT:s arbete ur ett stads-

kontra landsbygdsperspektiv skulle vara högst intressant. 

 

Sammanfattningsvis så ser vi alltså hur denna undersökning med utgångspunkt i Västerbottens IOGT-

distrikt har bidragit med en ökad förståelse för hur IOGT bedrev sin kampanjverksamhet för nykterhet 

under perioden januari 1920 – augusti 1922 och hur detta resultat harmoniserar med den tidigare 

forskningen. Vidare så kan resultatet förstås genom Frånbergs resonemang om att IOGT:s arbete i 

Västerbotten bör förstås som en reaktion på de sociala orättvisor som det kapitalistiska 

samhällsordningens intåg fört med sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Frånberg, Per (1983) s. 14 
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4. Sammanfattning 
 

Syftet för denna uppsats har varit att undersöka hur IOGT i Sverige drev kampen för nykterhet mot 

bakgrund av den stundande folkomröstningen gällande införandet av ett rusdrycksförbud 1922. 

Utgångspunkten för att kunna besvara denna frågeställning har varit Västerbottens distriktsloge. Det 

material som har legat till grund för att kunna besvara detta syfte har varit det, av IOGT:s 

västerbottensdistrikt, publicerade materialet Västerbottens distrikt av IOGT Månads-och programblad. 

Dessa månads-och programblad innehåller redogörelser och rapporter för logernas nykterhetsfrämjande 

arbete samt argumenterande texter med en tydlig absolutistisk prägel. Genom att närläsa dessa texter har 

sedan fyra kategorier av kampanjstrategier kunnat identifierats. Dessa är: 

• Genom agitation 

• Genom att påverka riksdagsvalens utfall 

• Genom grundandet av nya och upptagandet av vilande grundloger 

• Genom bildningsarbete 

Den teoretiska utgångspunkten som har använts för att tolka detta empiriska resultat har varit Frånbergs 

resonemang för att IOGT:s arbete i Västerbotten bör förstås som en reaktion på de sociala 

missförhållanden som hade uppstått i och med den kapitalistiska samhällsordningens intrång i det, ännu 

rätt så primitiva, västerbottniska samhället. IOGT:s västerbottensdistrikts arbete kan således tolkas som 

ett försök till att återbygga det sociala kontrollnät som hade funnits i det gamla bysamhället samt som ett 

försök att ta upp kampen mot de orättvisor som kapitalismens intåg hade inneburit. 
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