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Abstract

The purpose of this study has been to investigate how the temperance movement IOGT in Karlstad 

campaigned for people to vote for a referendum on alcohol in 1922 and how it has been tackled by 

the local press. To answer the purpose a qualitative text interpretation has been used from IOGT's 

meetings protocols and the local press used are the two largest newspapers in Karlstad during this 

period  of  time,  Karlstads-Tidningen and  Nya  Wermlands-Tidningen. The  type  of  examination 

performed  is  called  interpretive  case  study  where  it  has  been  used  a  theoretical  basis.  The 

theoretical point is Habermas Bourgeois publicity also been used by Lars Båtefalk in his thesis 

Staten, samhället och superiet. Can the temperance movement be said to take part of the public 

sphere?

The results show that IOGT during this period have grown large enough to be a part of the public 

which Båtefalk mean was not the case around 1900. They make use of lectures on large easily 

accessible places, spreading their message in print and in newspapers. The local press in Karlstad 

opposed  IOGT and  prohibitions  friends  but  it  can  be  connected  to  each  newspapers  political 

orientation wich is liberal and conservative. The arguments that appears for both sides are based on 

four subjects: comparisons with other countries prohibition, legal, medical-social and economic.



Sammanfattning 

Syftet  med  den  här  studien  har  varit  att  undersöka  hur  nykterhetsrörelsen  IOGT  i  Karlstad 

propagerade för att människor skulle rösta för ett alkoholförbud i folkomröstningen 1922 och hur 

detta framställdes i lokalpressen. För att svara på syftet har kvalitativ texttolkning av mötesprotokoll 

ifrån IOGT:s möten gjorts och den lokalpress som använts är de två största tidningarna i Karlstad 

under  den  här  perioden  Karlstads-Tidningen  och  Nya  Wermlands-Tidningen.  Den  typ  av 

undersökning som gjorts kallas för tolkande fallstudie då det använts en teoretisk utgångspunkt. 

Den  teoretiska  utgångspunkten  är  Habermas  Borgerlig  offentlighet som också  använts  av  Lars 

Båtefalk  i  Staten,  samhället  och  superiet.  Kan  nykterhetsrörelsen  sägas  vara  en  del  av 

offentligheten?

Resultatet  visar  att  IOGT  under  denna  tidsperiod  vuxit  sig  stor  nog  för  att  vara  en  del  av 

offentligheten  vilket  Båtefalk  menar  inte  var  fallet  runt  sekelskiftet  1900.  De  använder  sig  av 

föredrag på stora lättillgängliga platser, sprider sitt budskap i tryck och i dagspress. Lokalpressen  I 

Karlstad har motarbetat IOGT och förbudsvännerna men det går att koppla till respektive  tidnings 

politiska läggning som är liberal samt konservativ. Argumentationen som förs är baserad på fyra 

stycken ämnen som är jämförelser med andra förbudsländer, juridiskt-rättsliga, medicinskt-sociala 

samt ekonomiska.
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1. Inledning: problemet

Alkoholhaltiga drycker är något som idag av många anses vara ett samhällsproblem. Folket förses 

med fakta och förmaningar om hur vi ska hantera alkoholen och vilka skador den kan orsaka om 

den inte kontrolleras på ett lämpligt sätt. Diskussionen om alkoholens konsekvenser har emellertid 

pågått i närmare 200 år och är därmed inte enbart ett nutida samhällsfenomen. För cirka 170 år 

sedan startade den första nykterhetsrörelsen i Sverige och kom bli  startskottet för arbetet med att 

begränsa,  till  och  med  totalförbjuda,  möjligheten  att  förtära  alkoholhaltiga  drycker  i  Sverige. 

Rörelsens  kraftiga  tillväxt  i  antal  medlemmar  uppmärksammas  också  i  Kungl  Maj:t 

Befallningshavandes femårsberättelser över Sveriges officiella statistisk. Godtemplarorden, som var 

den största sammanslutningen, gick från 75 000  medlemmar 1895 till 114 000 1900.1 Deras arbete 

fick  så  stort  inflytande  att  en  folkomröstning  hölls  1922  med  negativt  resultat  för  de 

förbudspositiva.  Även  om det  blev  en  förlust  för  nykterhetsrörelsen  i  folkomröstningen  är  det 

intressant att undersöka hur de propagerade för ett förbud och vilka argument de använde för att 

skapa en opinion. 

1.1 Svenskarna och brännvinet

Fram till 1809 var tillverkningen av brännvin kontrollerad av konungamakten och vad som kallades 

för  kronobrännerier.  Människor  tillverka  brännvin  hemma  men  dett  var  en  mer  kontrollerad 

husbehovsbränning. Från och med 1809 släpptes tillverkningen fri och beslutet om att göra detta 

kom att  bli  ödesdigert  för  det  svenska  folkets  hälsa.  Bland  annat  i  historikern  Bror  Lyckows 

avhandling går det att finna resultat som visar att många människor blev alkoholister i och med att 

tillgången  på  brännvin  var  så  god.2 När  konsumtionen  var  som  störst  drack  varje  svensk  i 

genomsnitt 20 liter  ren alkohol på ett år. Det är 6 gånger mer än vad vi dricker idag.3 Brännvinet 

blev också en besvärlig fråga för makthavarna. Å ena sidan fanns det stora ekonomiska vinster att 

göra i inhämtad brännvinsskatt, men å andra sidan var de tvungna väga denna vinst mot de stora 

samhällsproblem som uppstått med alkoholmissbruk.4 Som ett initiativ för att förbättra livsvillkoren 

för människor startades ”Svenska nykterhetssällskapet” 1837 med inriktning på information och 

undervisning  angående  alkohol.  Sålunda  instiftades  också  en  lag  1859  som  förbjöd 

1 Bidrag till Sveriges officiella statistisk, serie H, 1896-1900, s.15
2 Lyckow 2001 s.32.
3 Lindgren 2001 s.14.
4 Båtefalk 2000 s.11-14.
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husbehovsbränningen.  Det  var  ett  hårt  slag  mot  många  svenskar  som i  själva  verket  även  sålt 

brännvin, en bra extra inkomst i dåliga ekonomiska tider.5 Riksdagsbesluten i mitten på 1850-talet 

som tog  bort  den  privata  bränningen  gjorde  att  nykterhetsrörelsen  hamnade  i  dvala  men  kom 

tillbaks på 1870-talet i livliga debatter mellan  så kallade moderatister (restriktion) och absolutister 

(totalförbud) som träffades fyra gånger under 1870-talet, med det sista mötet 1879. Debatten mellan 

nykterhetsrörelserna fortsatte ända fram till folkomröstningen 1922 (och långt därefter).6 Samma år 

som sista  mötet  mellan  de splittrade  grupperna skedde startades  en ny nykterhetsorganisation  i 

Sverige, nämligen IOGT (Independent Order of Good Templar). IOGT hade rötter i USA och hade 

ett absolutistiskt förhållningssätt till alkohol.7 Detta kom att bli den allra största sammanslutningen 

med flest medlemmar med en topp 1910 då 160 000 personer var anslutna. Som en av de stora 

folkrörelserna  hade  IOGT  stort  inflytande  över  rusdryckspolitiken  i  riksdagen  ända  fram  till 

folkomröstningen  1922,  om  totalt  alkoholförbud.8 Nu  var  inte  IOGT  den  enda  nya 

nykterhetsrörelsen  i  slutet  på  1800-talet,  exempelvis  kan  ”Blåbandsrörelsen”,  ”Templarorden” 

(TO), ”Verdandi” och ”Vita bandet” (endast öppen för kvinnor) nämnas.9 Dessa rörelser kommer 

inte  behandlas  närmare  utan  utgångspunkten  för  studien  är  IOGT  då  det  är  den  största 

sammanslutningen  och  har  därmed  haft  stort  politisk  inflytande  bland  de  olika 

nykterhetsrörelserna.10 

1.2 Folkrörelserna

Nykterhetsrörelsen var en del av de svenska folkrörelserna. Vad är då en folkrörelse? Hur har den 

kommit till och vad har den för uppgift? Begreppet folkrörelse är nog ett begrepp som de flesta 

vuxna människor någon gång hört talas om och kommit i kontakt med. Det är också mycket forskat 

kring dessa rörelser och vad som ska definieras som just en folkrörelse. Forskningen har fastslagit  

att det är mycket svårt att avgöra vad som ska klassas som en folkrörelse och vad som ska klassas  

som en intresseorganisation då de båda påminner om varandra. En nyckelpunkt  som tycks vara 

samstämmig  i  den större delen av forskningen är  att  det handlar  om en större sammanslutning 

människor som frivilligt är medlemmar och att organisationen är uppbyggd på ett demokratiskt sätt. 

Folkrörelseorganisationen har ofta också en klar målsättning och är uppkomna utan statligt stöd, 

5 Båtefalk 2000 s.22; Lyckow 2001 s.32.
6 Lyckow 2001 s.33.
7 Båtefalk 2000 s.22; Lyckow 2001 s.33; Edquist 2001 s.18.
8 Edquist 2001 s.21; Lyckow 2001 s.34.
9 Lindgren 2001 s.19; Lyckow 2001 s.33.
10 Edquist 2001 s.23.
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med  mål  att  ifrågasätta  statens  auktoritet.11 Klassiska  organisationer  som  brukar  räknas  till 

folkrörelserna  är  frikyrkorörelsen,  nykterhetsrörelsen  och  arbetarrörelsen.  Utöver  dessa  tre  kan 

också idrottsrörelsen, folkbildningsrörelsen och kvinnorörelsen inkluderas beroende på hur snävt 

definitionen för en folkrörelse dras.  Det finns ytterligare  organisationer  som ibland nämns  som 

folkrörelser  i  olika  forskning,  bland  annat  fackföreningsrörelsen,  konsumentkooperationen  och 

politiska partier utanför riksdagen.12

Hur växte då folkrörelserna fram? Det råder ingen tvekan om att organisationerna, som sedan kom 

att kallas för folkrörelser, är importerade från andra länder. Idén att genom sammanslutningar ta itu 

med ekonomiska,  sociala och andra samhällsproblem kom till Sverige ifrån USA då   Alexis de 

Tocquevilles  bok,  Om  demokratin  i  Amerika, översattes  till  svenska  under  1830-talet.  Boken 

beskrev hur demokratin och föreningsverksamheten hade stora framgångar i USA. Nu var inte det 

den enda boken som hade inflytande och gav svenskarna insyn i hur föreningsväsendet växte fram. 

Svenskar som bodde i andra länder skildrade hur denna framväxt skedde i det land de var bosatt i. 

Samtidigt var många svenskar på resande fot och tog intryck från organisationerna på plats. Störst 

inflytande kom ändå från USA och de svenska emigranterna som genom brevväxlingar delade med 

sig av händelserna från andra sidan Atlanten.13

Efter  att  folkskolan  införts  1842,  som  innebar  obligatorisk  skolgång  för  samtliga  barn,  fanns 

möjligheten för fler  människor att  arbeta i högstatusyrken.  Utöver detta och i takt med att  folk 

flyttade in i städer när den svenska industrialiseringen tog fart från 1870-talet bildades nya grupper 

och behov i samhället. Den sociala strukturen förändrades i och med en arbetarklass som jobbade 

inom industrin  och dessa  personer  såg inte  de sociala  och ekonomiska  skillnaderna  som något 

naturligt  i  samhället  utan  började  ifrågasätta  detta  genom  att  bland  annat  organisera  sig  i 

arbetarrörelser. Många människor tappade sitt sociala nätverk när de flyttade ifrån byn till staden. 

Dessa nya organisationer blev på ett sätt substitutet för förlorade vänner och hjälpte till att skapa 

nya  kontakter.  Slutligen  var  det  den svenska staten som gav efter  i  lagstiftning  och gjorde det 

möjligt för denna typ av ekonomiska organisationer att drivas.14 

11 Johansson, H 1980 s.8-19.
12 Johansson H 1980 s.20.
13 Johansson H 1980, s45-47.
14 Johansson H 1980 s.48-55.
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1.3 IOGT – En bakgrund

IOGT var, som nämnts ovan, den största nykterhetsorganisationen i Sverige i slutet av 1800-talet 

och början på 1900-talet. Medlemskapet var frivilligt på premissen att du hade total avhållsamhet 

från alkohol.15 Det fanns en debatt redan från starten av rörelsen vad som var tillåtet att dricka och 

inte. Men det kom ett beslut 1889 om att det är volymprocenten alkohol (>2%) och inte typen av 

dryck som bestämmer om den ska vara förbjuden att förtära eller inte. Det fanns också en konflikt  

inom rörelsen  som handlade  om varvid  godtemplaren  skulle  vara  kristen  eller  inte.  Lösningen 

skedde internationellt i USA 1887 då det bestämdes att IOGT skulle vara neutralt. Detta löste dock 

inte den svenska konflikten och gjorde att de medlemmar med mer konservativa åsikter som ville ha 

en religiös kristen ideologi lämnade rörelsen och bildade Nationalgodtemplarorden (NGTO) 1887.16 

Det politiska inflytandet IOGT hade var märkbart. Redan 1886 valdes den första representanten för 

organisationen in i andra kammaren och därefter ökade antalet snabbt. Strax efter 1890 bildades det 

en nykterhetsgrupp i riksdagen som hade i uppgift att behandla alkoholfrågor.17 Rörelsen hade inte 

någon egentlig politisk ideologi utan det går att beskriva deras politiska inblandning som att olika 

partier  använde  alkoholfrågan  med  väldigt  skiftande  argument.  Historikern  Samuel  Edquist 

beskriver det på följande sätt:

Om man ställer upp tre idealtypiska synsätt  på nykterheten, kan en >>konservativ nykterism<< sägas 

betona nykterhet för att upprätthålla social stabilitet och ordning bland massorna, så att den existerande 

ordningen  inte  rubbas.  En  >>liberal  nykterism<<  ser  nykterheten  som  ett  krav  för  den  aktive  och 

rationellt handlande medborgaren i det politiskt demokratiska samhället. En >>socialistisk nykterism<<, 

slutligen, betonar att nykterheten stärker arbetarklassen i dess kamp för frigörelse från kapitalismen.18

I och med att rörelsen skulle vara politiskt neutral samlade den också medlemmar med vitt skilda 

politiska åsikter. Detta ledde till interna stridigheter men så småningom kom prägeln att gå från 

liberal-konservativ  till  en  mer  socialistisk.  Tanken  om  att  ta  hand  om  människor  med 

alkoholproblem  passade  bra  in  på  socialdemokratiska  ideologin  och  slutligen  skrevs 

nykterhetsfrågan  in  i  de  socialdemokratiska  partiprogrammet  inför  folkomröstningen  angående 

alkoholens vara eller icke vara i Sverige 1922.19

15 Edquist 2001 s.18-19.
16 Lindgren 2001 s.17-19; Edquist 2001 s.20-21; Lyckow 2001 s.32-33.
17 Lyckow 2001 s.34.
18 Edquist 2001 s.20.
19 Lyckow 2001 s.34-35; Edquist 2001 s.20-21; Lindgren 2001 s.21.
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1.4 Avgränsningar, syfte och frågeställningar

Studien  omfattar  perioden 1921-1922 då  det  kan antas  att  propagandan inför  folkomröstningen 

intensifieras under denna period. Efter 1922 och förlusten i förbudsfrågan kom nykterhetsrörelsen 

tappa medlemmar och ta mindre plats på den politiska arenan då deras kärnfråga inte längre var lika 

aktuell.  Nykterhetsrörelsen  i  Sverige  har  haft  stor  bredd  med  många  olika  sammanslutningar. 

Studien har avgränsats till att studera en nykterhetsrörelse och en loge utifrån tidsramen. Valet föll 

på  IOGT baserat på fakta om att den under slutet av 1800-talet och inledningen av 1900-talet har 

varit  den  största  nykterhetsrörelsen  med  flest  medlemmar.  Inom IOGT finns  sedan  i  Karlstad 

flertalet lokala sammanslutningar, kallat för loger. Den största logen i Karlstad var logen Ägir och 

kan därmed antas ha haft stort inflytande och hög aktivitet inom arbetet mot rusdrycksförsäljningen.

För att bredda undersökningen har också pressmaterial undersökts. Detta material är avgränsat till 

en  månad  innan  förbudsomröstningen  då  propagandan  intensifieras.  Det  är  de  två  största 

lokaltidningarna  för  tiden  som  undersökts,  Karlstads-Tidningen (KT)  och  Nya  Wermlands-

Tidningen (NWT).   Utgångspunkt för studien är hur nykterhetsrörelsen handlat i det offentliga 

rummet under vald period, därmed är det endast den politiskt propagerande aspekten som kommer 

studeras. IOGT har en egen tidning (Glimten) som ges ut under denna period men materialet som 

har funnits att tillgå var så tunt att den inte har undersökts närmare.

Därmed blir syftet med studien att undersöka på vilket sätt nykterhetsrörelsen IOGT i Karlstad 

propagerade för att människor skulle rösta för ett alkoholförbud i folkomröstningen, samt hur detta 

framställdes i lokalpressen?

För att besvara det mer övergripande syftet används följande frågeställningar i studien:

 Vilka strategier för att få förbudet genomfört diskuterades under IOGT:s medlemsmöten och 

i egna tidskrifter?

Det finns olika sätt att se på begreppet strategi. I denna studie kommer begreppet att avgränsas till 

att undersöka vilka kanaler IOGT  använde sig av för att sprida sitt budskap samt vilka argument 

som användes för att bilda opinion. Men förbudsomröstningen splittrade befolkningen och därför är 

det intressant att titta på IOGT utifrån. Med det menas att titta på andra delar av offentligheten och 
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deras syn på IOGT:s arbete. Pressen är en del av offentligheten och  genom detta har den andra 

frågeställningen för studien formats.

 Hur framställdes propagandan av lokalpressen?

Med det menas att undersöka urvalet av artiklar som publiceras, vilken ställning tar tidningen i 

frågan och hur argumentationen framställs för de två sidorna.

1.5 Forskningsläge/tidigare forskning

Historikern Sven Lundkvists avhandling Politik, nykterhet och reformer är en studie i folkrörelsens 

politiska  verksamhet  1900-1920.  Han  har  undersökt  de  tre  största  rörelserna  som  är 

frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen samt nykterhetsrörelsen. I sin studie har Lundkvist inte haft  någon 

uttalad teoretisk utgångspunkt för sina frågeställningar utan det han har studerat rent konkret är ”I 

vad  mån  har  denna  utveckling  påverkat  samhällets  maktstrukturer  och  medverkat  till  det  [så 

kallade]  demokratiska  genombrottet”20.  Studien  gjordes  på  grund  av  att  tidigare  forskning  har 

fastslagit att rörelserna har haft mycket liten påverkan på den demokratiseringsprocess som sker i 

Sverige under denna period. Lundkvist resultat pekade åt att det är tvärt om. Rörelserna har i mångt 

och mycket samarbetat  med varandra, framförallt  när det gäller  nykterhetsfrågan. Den användes 

som gemensam punkt för att få utökad rösträtt i Sverige. Med fler människor som kan rösta och 

med tanke på att  stora delar  av medlemmarna i  dessa rörelser hörde till  låg/-medelklass  kunde 

rösträtt  för  dessa  människor  ge  betydande  möjligheter  till  politiskt  inflytande.21 Inom  samma 

forskningsprojekt har historikern Ingrid Åberg skrivit en avhandling om folkrörelsernas politiska  

aktivitet i Gävle under 1880-talet. Undersökningen har två huvudinriktningar: Politisk mobilisering 

samt  Politikens inriktning. Av intresse för denna studie är undersökningen  Politisk mobilisering. 

Åberg  har  använt  sig  av  en  metod  som innefattar  begrepp  från  Easton,  Almond  och Truman. 

Begreppen hon använder  kan liknas  vid Habermas  borgerlig  offentlighet  i  den mening att  hon 

förklarar hur en grupp människor, i detta fall folkrörelsen, väljer att förmedla sitt budskap.22

Hur kom det sig att  ett  rusdrycksförbud inte kom till  stånd i Sverige som hade en sådan stark 

nykterhetsrörelse? Denna fråga vill Lennart Johansson besvara i avhandlingen Systemet lagom. Han 

20 Lundkvist 1974 s.11.
21 Lundkvist, Sven, Politik, nykterhet och reformer: en studie i folkrörelsernas politiska verksamhet 1900-1920.
22 Åberg, Ingrid, Förening och politik: folkrörelsernas politiska aktivitet i Gävle under 1880-talet.
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menar att tidigare studier enbart koncentrerat  sig på nykterhetsrörelsens agerande och har glömt 

bort  att  undersöka  andra  aktörers  intressen.  Utgångspunkt  för  studien  är  frågan  om  den 

kapitalistiska-industrialismens framväxt i Västeuropa utifrån Torstendahls modell. Runt sekelskiftet 

1900 var trenden att staten ingrep på både den politiska och ekonomiska arenan och sociala problem 

blev  en  politisk  fråga.  Johanssons  svar  på  varför  det  inte  blev  ett  totalförbud  är 

sysselsättningsfrågan. Om alkoholen förbjöds skulle stora arbetsgivare tvingas avskeda folk vilket i 

sin tur skulle leda till stora sociala problem.  Lösningen blev istället ett statligt restriktionssystem, 

Brattsystemet.23 

Den forskning som denna studie inledningsvis tog inspiration ifrån är historikern Bror Lyckows 

avhandling  En  fråga  för  väljarna?  Hans  studie  behandlar  frågan  om  det  lokala  vetot  på 

riksdagsnivå. Denna kamp pågick mellan åren 1893-1917 och bestod av tre distinkta perioder. Han 

använder sig av John Kingdons  soptunnemodell (Multiple streams approach) för att förklara hur 

frågan tagits  upp och behandlats  på den politiska arenan. Modellen används för att beskriva på 

vilket sätt urvalet inom politiken görs, vilka frågor som anses viktiga och inte. Det är till stora delar 

en beskrivande studie av hur debatten och processen till beslutet att inte införa lokalt veto skedde, 

men inslag av förklarande karaktär finns också. Bland annat försöker Lyckow förklara varför inte 

det lokala vetot fick tillräcklig genomslagskraft i riksdagen. Han kommer fram till några viktiga 

slutsatser men den som verkligen spelade roll för utgången av frågan var i slutändan motståndet till 

en utökad rösträtt. Om folket skulle få börja rösta lokalt om alkoholens vara eller icke vara krävdes 

det att fler människor fick möjlighet att rösta och detta innebar en stor förändring i det demokratiska 

systemet.23 I längden kan kampen som nykterhetsrörelsen för i denna fråga kopplas till att det längre 

fram  blir en folkomröstning 1922.

En avhandling  som behandlar  nykterhetsrörelsen  kopplad  till  nationalism är  historikern  Samuel 

Edquist studie av Godtemplarrörelsen (IOGT) i boken Nyktra svenskar. Han har studerat om IOGT 

har haft något inflytande i skapandet av den svenska nationalismen och i så fall på vilket sätt. Han 

har valt att inte använda sig av någon uttalad nationalistisk teori utan har valt att skapa en egen 

”ideologi om specifikt nationella egenskaper och värden”24. Resultat från studien som är väsentligt 

för denna uppsats är hur nykterhetsfrågan använts. Edquist kommer fram till att alkoholen används 

som en nationell fiende för att ena folk och som måste bekämpas och därmed slutligen förbjudas. 

Andra resultat, med inte lika stark anknytning till denna studie, är hur IOGT inte har skapat egna 

23 Lyckow 2001, Bror, En fråga för väljarna?: kampen om det lokala vetot 1893-1917
24 Edquist 2001 s.30.
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nationalistiska  symboler,  visor  och  dikter  utan  använt  sig  av  redan  etablerade  nationalistiska 

attribut. Ett argument till detta är att myter tar tid att etablera och därför svårt att skapa i sin nutid.25

En  av  de  allra  senaste  studierna  angående  nykterhetsrörelsen  är  historikern  Åsa  Bengtssons 

avhandling  Nyktra  kvinnor  där  hon undersökt  sammanslutningen  Vita  bandet  som endast  tillät 

kvinnor att vara medlem. Studien omfattar perioden 1900-1930 och behandlar rörelsens uppkomst 

och utveckling fram till 1930 då kvinnor fullt ut accepterats som likvärdig mannen. Syftet var att få 

en förståelse för hur Vita bandet upplevde sig själva, om de ansåg sig vara en politisk aktör och i så 

fall utifrån vilken ideologi bedrevs politiken. Teorin som använts för att förklara syftet är  social  

rörelse. Håkan Thörn har utvecklat en rörelseteoretisk modell utifrån begreppet social rörelse som 

innebär att rörelsen är ute efter förändra den social ordningen. Av analysen kommer Bengtsson fram 

till att Vita bandet var en politisk aktör som hade jämställdhet mellan könen som främsta fråga. Hon 

menar också att på grund av detta finns det en tydlig feministisk ideologi i sammanslutningen.26 

Dessa ovan nämnda forskningsarbeten har hjälpt till att bygga upp en bakgrund och förståelse för 

det problem som denna studie behandlar. Ett par av avhandlingarna är relativt gamla, skrivna på 

1970-talet,  och  är  således  baserade  på  dåtidens  forskningsläge.  Senare  arbeten  har  helt  andra 

möjligheter  att  bygga  upp  en  kontext  med  mer  aktuella  forskningsresultat  och  att  många 

avhandlingar är skrivna runt sekelskiftet visar på att det funnits resultat att arbeta vidare på efter 

Lundkvist och Bengtssons avhandlingar.

När  det  gäller  den  teoretiska  utgångspunkten  för  denna  studie  har  historikern  Lars  Båtefalks 

avhandling  Staten,  samhället  och  superiet spelat  störst  roll.  Studien  handlar  om  hur 

alkoholdrycksfrågan  hanterats  i  Sverige  sen  slutet  på  1700-talet  fram till  början  på  1900-talet. 

Fokus ligger på att se brytningar mellan samhällsorganisationen och olika institutionella arenor som 

finns.  I  sin  avhandling  använder  Båtefalk  begreppet  offentligheter  för  att  beskriva  detta.  Detta 

begrepp  har  också  varit  den  teoretiska  utgångspunkten  för  denna studie  och kommer  förklaras 

närmare i nästa kapitel. De resultat som framkommer ifrån avhandlingen är att sakta men säkert har 

människor, med början i den borgerliga klassen och sedan tagit sig nedåt i klasshierarkin, lyckats 

organisera  sig  för  att  påverka  samhället  till  förändringar.  Genom  att  skapa  stora  offentliga 

sammanslutningar kom svenskarna att genom opinion kunna påverka lagstiftning och annan politisk 

verksamhet. Dock var det ofta personer i ledande positioner i samhället som hade höga poster inom 

25 Edquist, Samuel, Nyktra svenskar: Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879-1918
26 Bengtsson, Åsa, Nyktra kvinnor: folkbildare, företagare och politiska aktörer : Vita bandet 1900-1930
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nykterhetssällskapet  i  mitten  av  1800-talet.  Därmed  kan  det  sägas  att  det  var  en  borgerlig 

offentlighet som hade inflytande under denna period. I takt med att fler människor blev engagerade 

och startade sammanslutningar fick nykterhetssällskapet konkurrens och så småningom utarmades 

dess politiska inflytande.27 Nykterhetsrörelsen lyckas inte bli en egen offentlighet fram till 1900-

talet och inte riktigt heller en del av den. Men det kan antas med den snabba tillväxten som sker i 

medlemsantal i början av 1900-talet att de har blivit en del av offentligheten fram till 1920-talet då 

folkomröstningen ägde rum.

1.6 Teoretisk utgångspunkt

Jürgen Habermas (f.1929) är tysk sociolog och har skrivit många böcker sen efterkrigstiden. Ett av 

hans första publicerade verk heter  Borgerlig offentlighet.28 Kort innebär den att det skapades en 

tydlig skillnad mellan det privata och det offentliga (icke-statliga institutioner) runt år 1700 men 

studien visar hur denna process pågått under en lång period ändå ifrån antikens dagar. Det offentliga 

innebär i denna teori samtal mellan medborgare och åsikter i tidningar samt böcker. Ofta används 

offentligheten till att diskutera samhällsproblem och kommunikation mellan invånare och stat. Dock 

har offentlighetsbegreppet haft olika innebörd under olika tidsepoker.29 Intressant för denna studie 

är  hur  offentligheten  utvecklades  under  1800-talet  och inledningen  av  1900-talet.  Det  är  under 

denna period som massorganisationerna och folkrörelserna växer fram. Men ändå har offentligheten 

inte kunnat brukas av samtliga människor då många fram till slutet på 1800-talet  saknade läs och 

skrivkunnighet samt att rösträtten och valbarhet endast var privilegierat ett fåtal och generellt sett 

bara  män.   Idag  har  den  borgerliga  offentligheten  tappat  mycket  av  sin  mening.  Tidigare  var 

samhället tydligt uppdelat i ”stat” och ”civilt samhälle”  men med dagens radio, tv, tidningar och 

böcker har inriktningen gått från mer samhällskritisk till kommersiell underhållning.30 Men i takt 

med demokratiska reformer under 1900-talet har offentligheten utökats till att innefatta näst intill 

alla  människor  i  många  länder.  Det  är  utifrån  denna  teori  som undersökningen  i  denna  studie 

kommer analyseras och diskuteras.

27 Båtefalk, Lars, Staten, samhället och superiet: samhällsorganisatoriska principer och organisatorisk praktik kring  
dryckenskapsproblemet och nykterhetssträvandena i stat, borgerlig offentlighet och associationsväsende ca 1770-
1900

28 Habermas 2003.
29 Habermas 2003 s.11-12.
30 Månson 2010 s.313-315.
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I takt med att den kapitalistiska ekonomin växer fram får pressen stor genomslagskraft i samhället. 

Sedan mitten av 1600-talet har tidningar utkommit dagligen och pressen blev en viktig del i den 

borgerliga offentligheten.  De innehöll  allmännyttiga nyheter  men det som intresserade mest  var 

nyheter om internationella handelsutbyten. Snart kom överhögheten att inse nyttan i att rapportera 

hovnyheter  offentligt,  vilka  borgarna  tog  del  av,  och  kom  att  ta  över  många  tidningar  och 

tidskrifter.31

Under 1800-talet kom pressen att övergå allt mer till att vädra åsikter. Försök till att bilda, det för 

tiden  nya  begreppet,  opinion i  politiska  frågor  var vanligt.  De borgerliga  lyckades  med många 

privatiseringar med hjälp av detta, bland annat kyrkan och få bort statliga mellanhänder.32 Men den 

klassiska borgerliga offentligheten har förändrats under 1900-talet. Kommunikationen har gått ifrån 

att  var  rent  informativ  i  sin  framställning  till  att  följa  vissa  bestämda  former  och  mallar  för 

underhållning. Inte nog med att offentliga angelägenheter som ekonomi, hälsovård och utbildning 

trängs undan, de gör det på bekostnad av skvaller och skandaler menar Habermas. Den allmänna 

opinionen är numer mest verksam i frågor som ”vem vann partiledardebatten i TV?”33

Men  hur  kan  denna  borgerliga  offentlighet  kopplas  till  den  svenska  folkrörelsen  och 

nykterhetsrörelsen? Lars Båtefalks avhandling  Staten, samhället och superiet, som är presenterad 

under kapitlet  tidigare forskning, har en vidareutveckling av Habermas teori.  Han menar att det 

finns olika offentligheter inte bara en borgerlig. En definition av offentlighet enligt Båtefalk är ”en 

i olika grad ekonomisk, social, kulturell och politisk arena bestående av institutioner som bygger  

på ideologiska och samhälleliga idéer, ideal och principer som i sin tur avspeglar sig i specifika  

organisationstyper”.34 Likt  Båtefalks  studie  finns  det  problematik  i  Habermas  avgränsning  av 

offentligheten  som  enbart  en  borgerlig.  I  nykterhetsrörelsen  blandades  klasser  och  skikt  men, 

skriver  Båtefalk,  att  det  är  troligt  att  en  viss  klass  eller  sammansättning  trots  detta  är  mer 

framträdande i den offentliga arenan.35 Hur använde sig nykterhetsrörelsen av offentligheten för att 

försöka  få  rusdrycksförbudet  genomfört?  Båtefalk  kommer  i  sin  studie  fram  till  att 

nykterhetsrörelsen inte kan ses som en egen offentlighet men teorin är trots detta intressant ur ett 

medborgarperspektiv.36 Hur  människor  försöker  förändra  sin  tillvaro  genom  att  ta  plats  i  det 

31 Habermas 2003 s.28-31.
32 Habermas 2003 s.91-92.
33 Månson 2010 s.315-316.
34 Båtefalk 2000 s.62. Citatet kursivt i original.
35 Båtefalk 2000 s.61-63.
36 Båtefalk 2000 s.391-395.
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offentliga rummet. Att Habermas ser pressen som en viktig aktör i utbytet av åsikter offentligt är 

tacksamt för denna studie som har en del av undersökningen baserad på pressens agerande i frågan.

1.7 Metod och källmaterial

Metoden som använts i denna studie är kvalitativa textanalyser av mötesprotokoll och pressmaterial 

från  den  avgränsade  perioden.  Med  kvalitativ  metod  menas  att  forskaren  tolkar  källmaterialet 

verbalt  medan den kvantitativa metoden innebär att  matematiskt  och statistiskt  analysera data.37 

Protokollen som tolkats kommer, som tidigare nämnt, från nykterhetsrörelsen IOGT i Karlstad och 

logen  Ägir.  Samtliga  mötens  mötesprotokoll  inom den  avgränsade  tidsperioden  är  undersökta. 

Logen  hade  möte  cirka  en  gång  i  veckan.  Dessa  finns  arkiverade  i  Folkrörelsernas  arkiv  för 

Värmland.  Pressmaterialet  som  använts  är  arkiverat  med  rörelsens  övriga  material  samt  på 

mikrofilmer  på  Karlstads  Stadsbibliotek.  Pressmaterialet  har  undersökts  på  samma  sätt  som 

mötesprotokollen, nämligen varje nummer inom den avgränsade perioden. Dessa källor uppfyller 

således källkritikens närhetskriterium, eftersom de är upprättade i samband med att mötena ägt rum. 

Pressmaterialet är aktuellt då det är dagstidningar som är undersökta och därmed alltid har aktuella 

nyheter.  Vid nästkommande  möte  finns  det  alltid  en punkt  som heter  ”justering  av föregående 

protokoll” och de har därmed kontrollerats av en annan person än sekreteraren för att säkerställa att  

det som står i protokollet stämmer överens med vad som är sagt under mötet.  I dagstidningarna kan 

det finnas spår av tendentiös rapportering . De har ofta en politisk ställning och kan därmed välja på 

vilket sätt, och vad de vill lyfta fram i sitt urval av nyheter.38 Detta är en del av undersökningens 

mål, att kunna beskriva tidningarnas ställning och hur det påverkade nykterhetsrörelsens spridning 

av sitt budskap.

De två tidningarna som använts i undersökningen är Karlstads-tidningen (KT) och Nya Wermlands-  

Tidningen  (NWT).  Under  den  aktuella  undersökningensperdioden  var  dessa  två  de  största 

dagstidningarna  i  Karlstad och hade en upplaga på cirka 10 000 exemplar  3 gånger  i   veckan 

respektive 7000 exemplar sex dagar i veckan. Chefredaktör för KT var Maurits Hellberg, han var 

liberal  i sin politiska åsikt och i enlighet med den liberala ideologin om frihet så inskränkte ett 

förbud på densamma. NWT som var ett högerorgan var av naturliga skäl mer konservativa i sin 

inställning och därmed också emot ett förbud.39 

37 Dahlgren och Florén 1996 s.180.
38 Dahlgren och Florén 1996 s.190-191.
39 Tollin 1967 s.53, 80.
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Att analysera texter som denna studie är baserad på har både för- och nackdelar. Att tolka material 

innebär alltid en subjektiv bedömning och forskarens värderingar och tankar avspeglar sig alltid 

mer eller  mindre i en studie. Dahlgren och Florén skriver att  det inte går att  göra värderingsfri  

vetenskap. Lösningen för att så långt som möjligt hålla sig objektiv är att skaffa sig kunskap om 

ämnet och förhålla sig till en teori.40 Protokollen som undersökts har också justerats vilket betyder 

att saker kan ha lagts till eller tagits bort som inte ansetts viktigt eller olämpligt. Detta beskrivs av 

Dahlgren och Florén som att människor i epoker eller sociala grupper väljer vad som är viktigt att  

minnas.41 När materialet har undersökts så har utgångspunkten varit att leta efter tydliga kopplingar 

till  förbudsomröstningen. Samtliga kopplingar till  offentligheten, utifrån Habermas och Båtefalk, 

har lyfts ut. Exempel på detta är föredrag, möten, tryck, tidningar, debatter och så vidare. För att ge 

en kontext åt urvalet går det att läsa i protokollen att inför den kommande folkomröstningen är det 

en  stor  agitation  på  Stora  torget  i  Karlstad.  Detta  visar  på  att  de  använt  sig  av  offentliga 

samlingspunkter  för  att  sprida  sitt  budskap.  I  lokalpressen  har  samtliga  artiklar  som behandlat 

frågan  om  folkomröstningen  på  något  sätt  vare  sig  det  gällt  praktiska  frågor  som  hur  själva 

valdagen går till eller argumentation vilket alternativ som är bäst att rösta på.

Genom att  studera en specifik  sammanslutning  av nykterhetsrörelsen kan inte  propagandan och 

arbetet i offentligheten generaliseras till andra sammanslutningar och geografiska områden. Men det 

finns trots detta ett historiskt värde i att göra denna typ av studie som kallas för fallstudie.42 Även 

om studien görs lokalt  blir  inte  studien en  lokalhistorisk  framställning  då den typen av studier 

saknar  teoretisk  förankring.  Med  en  fallstudie  kan  andra  forskare  använda  sig  av  studien  och 

använda samma teori för att på så sätt försöka nå en närmare generalisering.43 Sociologi forskaren 

Arend Lijphart presenterar fallstudier som en nyckel till jämförande studier i en artikel från  The 

American Political Science Review. En fördel med en fallstudie är att det går att få uttömmande 

resultat  ifrån  studien  även  om  resurserna  är  små.  Som  forskar  kan  du  ha  sex  stycken  olika 

utgångspunkter för en fallstudie. Dessa är:

 Ateoretisk fallstudie

 Tolkande fallstudie

 Hypotesskapande fallstudie

 Teoribekräftande fallstudie

40 Dahlgren och Florén 1996 s.32.
41 Dahlgren och Florén 1996 s.47.
42 Dahlgren och Florén 1996 s.213-214; Lijphart 1971 s.691.
43 Dahlgren och Florén 1996 s.213-214.
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 Teorinekande fallstudie

 Avvikande fallstudie

För att kort förklara de olika fallstudierna kan en Ateoretisk beskrivas som en singel analys. Den är 

inte baserad på tidigare generaliseringar, saknar ofta teoretisk förankring och försöker inte skapa en 

generaliserande teori. En hypotesskapande fallstudie utgår ifrån en vag hypotes och testas sedan på 

flera liknande fall för att kunna befästa denna. Teoribekräftande/-nekande fallstudie är precis som 

det låter en studie som stärker alternativt försvagar en lagd teori vid nya fallstudier inom samma 

ämne. Den avvikande fallstudien används vid fall som är kända för att avvika från generaliseringar 

och förklarar varför det avviker. Metoden i den här studien är tolkande fallstudie och påminner om 

den ateoretiska till  största  del men skiljer  sig på en punkt.  I  en tolkande fallstudie  används en 

teoretisk  ram men  ändå inte  försöka skapa en teoretisk  generalisering.  Enligt  Lijphart  är  dessa 

studier trots allt viktiga därför många liknande studier skapar underlag för att kunna skapa generella 

teorier.44

44 Lijphart 1971 s.691-693.
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2. Undersökning

Att nykterhetsrörelsen var en livlig aktör i försöken att skapa ett helnyktert Sverige råder det inga 

tvivel om. Detta går att läsa i översikten som är gjord i första kapitlet. Att frågan hade stor betydelse 

i samhället visar de 0,9 procentenheter högre valdeltagandet jämfört med andrakammarvalet året 

innan.45 Men det som denna undersökning vill  ta fasta på är vilka  strategier nykterhetsrörelsen 

använt  sig  av  för  att  få  igenom  ett  rusdrycksförbud.  Den  teoretiska  utgångspunkten  har  varit 

Habermas Borgerlig offentlighet. Därför känns det viktigt att också undersöka pressens hantering av 

propagandan  inför  folkomröstningen.  Undersökningen  kommer  att  presenteras  utifrån 

forskningsfrågorna. Inledningsvis ges en kort bakgrund om logen Ägir som varit utgångspunkten 

för studien av nykterhetsrörelsen. 

2.1 Bakgrund till logen Ägir 389

Godtemplarorden (IOGT) bildades i Karlstad 1882 som en av de första i landet. Den första logen 

hette Tingvalla 89 och var som namnet låter placerad i området Tingvalla i Karlstad. Några veckor 

senare bildades logerna Klaran och Siloa och dessa tre loger delade lokaler. Medlemsantalet ökade 

snabbt och 1883 bestämde sig några likasinnade för att starta en ny loge på Herrhagen. Ledordet för 

logen har varit att stå för kulturell uppfostran och genom uppfostran och förebyggande arbete nå 

goda nykterhetsresultat därför att vill du omskapa världen måste du börja med barnen enligt Ernst 

Strandman som varit medlem i Ägir i 40 år 1933. Från början var han medlem i Siloa men logen 

Ägir växte sig så stor och stark att den absorberade andra loger som försvann och ingick i Ägir 

istället. Han har rest runt i land och rike för att besöka olika loger inom IOGT.46 Dessa menar han 

på ytan och organisatoriskt är lika men på insidan är de alla väldigt olika. Logen Ägir beskriver han 

som ”den trygga, lugna, något välmående, litet aristokratiska, om sitt anseende måna, målmedvetna 

och handlande, om ock efter grundlig betänketid, typiskt svenska småborgarlogen.”47 Av logerna i 

Karlstad har logen Ägir gått i spetsen och varit drivande av loger i nykterhetsarbetet och arbetet har 

utförts  både  till  vardag  som  till  fest.   Godtemplarorderns  internationella  chef  under  den  här 

perioden, som tidigare varit medlem i logen Ägir, påpekar i en hälsning på 50-årsjubileumet av 

logen att han aldrig känt sig så hemma och genomträngd av folkrörelsens kraft som när han var med 

45 Johansson, L 1995 s.202.
46 Godtemplarorden Karlstad 1933 s. 3-8, 36-38.
47 Godtemplarorden Karlstad 1933 s.6.
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i logen Ägir. Studiecirkelrörelsen hade under sina fem första år de bästa resultaten i Karlstad under 

ledning av logen Ägir. Logen har gjort avtryck i det lokala och nationella samhället.48

2.2 IOGT:s strategier

Aldrig tidigare hade en politisk fråga gett upphov till en sådan utbredd agitation som förbudsfrågan. 

Debatten var påfallande lik den som kom i samband med två andra folkomröstningar, nämligen 

kärnkraftsfrågan 1980 och EU-medlemskapet 1994.49 En medlem i logen Ägir höll ett föredrag den 

22/5 1922, cirka två månader innan folkomröstningen, där uppgifterna som godtemplare inför den 

avgörande striden förklarades och avslutade föredraget med orden ”Under allt detta arbete kommer 

mycket gå emot oss. Men låt oss inte ändå förfalla till känslan av mordlösheten (sic.), utan låt oss 

endast tänka att det endast kan bliva seger”50 Beslutsamheten i arbetet går att se i denna typ av 

utlägg. IOGT skall aldrig ge sig och fortsätta arbeta för ett helnyktert Sverige.

Då riksdagen avvisat att använda sig av ”objektiv” upplysningsverksamhet inför folkomröstningen 

föll arbetet på intresseorganisationerna att förmedla sitt budskap. Detta budskap var naturligtvis inte 

objektivt  då  de  hade  ett  specifikt  intresse  i  frågan.51 Det  skapades  ett  samarbetsorgan  för 

nykterhetsvännerna, i början av 1921, som kom att kallas Förbudsvännernas rikskommitté. Organet 

blev  den  samlade  punkten  varifrån  arbetet  organiserades.52 Logen Ägir  som  den  största  och 

starkaste logen i Karlstad har haft ett tydligt spår i sitt arbete om att lösningen på nykterhetsfrågan 

är att införa en förbudslag.53 För att få ett framgångsrikt införande av förbudet krävdes det en stark 

folklig opinion och för att få fram en tydlig sådan ansågs en folkomröstning vara ett bra medel. Det 

är  också  enda  folkomröstningen  som  haft  högre  valdeltagande  än  senast  föregående 

riksdagsmannaval.54 Men för att bilda opinion måste också människor ta del av budskapet. Var ska 

det spridas? Hur ska den stora massan kunna ta del av budskapet? Genom att besvara dessa två 

frågor  och  koppla  det  till  Habermas  teori  borgerlig  offentlighet kan  en  del  av  studiens  syfte 

uppfyllas. 

48 Godtemplarorden Karlstad 1933 s. 3-8, 36-38.
49 Johansson, L 1995 s.236-237.
50 Mötesprotokoll 22/5 1922 Protokoll 1921-1922, A1:18,19. IOGT Logen 389Ägir, Folkrörelsernas arkiv i Värmland, 

Arkivcentrum Karlstad
51 Johansson, L 1995 s.222.
52 Johansson, L 1995 223-229.
53 Mötesprotokoll 12/2, 18/2, 26/2, 22/4, 22/5, 12 3/7, 17/7, 15/8 1922 . Protokoll 1921-1922, A1:18,19. IOGT Logen 

389Ägir, Folkrörelsernas arkiv i Värmland, Arkivcentrum Karlstad.
54 Johansson, L 1995 s.202.
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Precis som Habermas skriver i borgerlig offentlighet vill IOGT använda sig av tidningar och tryck 

för  att  sprida åsikter  och bilda opinion.55 IOGT har  en egen tidning,  Reformatorn, som  under 

undersökningsperioden ett  år  innan förbudsomröstningen användes  till  att  sprida argument  i  ett 

försök  att  få  människor  att  rösta  ja  i  förbudsomröstningen.56 Bland  annat  står  det  att  trots  att 

omröstningen  är  av  rådgivande  karaktär  kan  resultatet  förväntas  få  stor  genomslagskraft.  Detta 

skedde i både USA och Norge som också hade folkomröstningar av rådgivande karaktär. Därför är 

det  viktigt  att  alla  röstar  på  valdagen.  I  samma  nummer  finns  det  också  förslag  om att  sänka 

inköpsgränsen  för  privatpersoner  från  fyra  liter  sprit  per  månad  till  två  liter  sprit  per  månad. 

Motiveringen till förslaget är att små steg i rätt riktning kommer i längden hjälpa förbudsfrågan.57 

Det föreslogs främst att medlemmar av IOGT skulle prenumerera på tidningen och logen mottar en 

skrivelse från redaktionen där  visst  bryderi  uppstått  över att  endast  15-18% av medlemmarna i 

kretslogen (inom Karlstad) är prenumeranter. Det anses viktigt att ta del av tidningen som medlem 

ur  ett  upplysande  syfte  för  att  i  sin  tur  kunna förmedla  argument  för  ett  förbud till  andra.  De 

uppmanades också tala om för vänner och bekanta att skaffa reformatorn eller nykterhetsförlagets 

broschyrer inför det stundande valet.58 Men det var inte bara medlemmar som uppmanades ta del av 

tidningen. Den delades också ut på offentliga platser. Inom logen Ägir uppstod det en diskussion 

varvid det var bäst dela ut den till tveksamma i förbudsfrågan eller om det var bäst dela ut den till  

medlemmar i hopp om att de kunde övertala vänner som var tveksamma. Inget beslut togs och 

frågan återkommer inte i annat protokoll.59 Reformatorn var inte den enda skriftliga propagerande 

källan. Det trycktes också förbudsskrifter som delades ut till folk på offentliga platser.60

En annan strategi som användes var utbildning. I Reformatorn går det att läsa att nykterhetsvänner 

måste studera nykterhetsfrågan för att kunna argumentera och skilja på fakta och strunt. På detta sätt 

ska opinionen påverkas och på sikt ska ett förbud bli lösningen på rusdrycksproblemen.61 Att vara 

utbildad och påläst kommenteras också i en tidigare artikel där en medlem har citerat en insändare 

från Svenska Dagbladet om hur hemskt det är med nykterhetsvänner som tvingar personer att hålla 

55 Habermas 2003 s.91-92
56 Mötesprotokoll 29/8, 24/9, 1921; 18/2, 1/5 1922 Protokoll 1921-1922, A1:18,19. IOGT Logen 389Ägir, 

Folkrörelsernas arkiv i Värmland, Arkivcentrum Karlstad.
57 Refomatorn 2/2 1921 Pressklipp, L1:1,2. IOGT Logen 389Ägir, Folkrörelsernas arkiv i Värmland, Arkivcentrum 

Karlstad.
58 Mötesprotokoll 1/5, 21/8 1922, Protokoll 1921-1922, A1:18,19. IOGT Logen 389Ägir, Folkrörelsernas arkiv i 

Värmland, Arkivcentrum Karlstad.
59 Mötesprotokoll 17/7 1922, Protokoll 1921-1922, A1:18,19. IOGT Logen 389Ägir, Folkrörelsernas arkiv i Värmland, 

Arkivcentrum Karlstad.
60 Mötesprotokoll 22/8 1921, Protokoll 1921-1922, A1:18,19. IOGT Logen 389Ägir, Folkrörelsernas arkiv i Värmland, 

Arkivcentrum Karlstad.
61 Reformatorn 30/11 1921 Pressklipp, L1:1,2. IOGT Logen 389Ägir, Folkrörelsernas arkiv i Värmland, Arkivcentrum 

Karlstad.
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sig  från  rusdryckerna  under  middagsbjudningar.  Kommentaren  som görs  av  medlemmen  är  att 

tidningarna är de förmögna kretsarnas mest ansedda språkrör. ”Den spritdyrkan som finns i dessa 

kretsar  måste  stoppas”.62 Det  är  intressant  hur  IOGT och  förbudsvännerna  använder  sig  av  en 

argumentation som får dem att  framstå som underlägsna.  Som att  de kämpar mot överhögheten 

(förbudsmotståndarna),  den borgerliga offentligheten där förbudsvännerna endast får mottaga ett 

budskap utan möjligheter att besvara påståendena.63 Men nykterhetsrörelsen är som tidigare nämnt 

en del av offentligheten vid den här tidpunkten. Att de har en stark koppling till socialdemokratin 

kan spela in här och genom att göra omröstningen till en klasskamp kan många röster vinnas ifrån 

den stora ”arbetarklassen”.64 Redan under sena 1800-talet var det svårt att bestämma var de nya 

folkrörelserna skulle placeras in. Den största delen medlemmar kom ifrån samhällets lägre skikt 

medan de ledande positionerna besatts av personer som hade det gott ställt ifrån medelklassen.65 

IOGT har alltid haft starka kopplingar till  liberalismen och socialdemokratin och kom att under 

1900-talet få nykterhetsfrågan inskriven i socialdemokratiska partiprogrammet.66

Ett annat sätt som logen Ägir syns och hörs på är genom att organisera stora offentliga möten.  I 

protokollen  framkommer  det  regelbundna  föredrag  på  olika  platser  där  förbudsfrågan  ska 

behandlas. Det finns en strategiskt tanke bakom valet av platser. Stora, öppna, lätt tillgängliga och 

offentliga platser som förmodligen krävde tillstånd att användas. Det blir en skillnad mot att någon 

medlems bakgård skulle ha använts.  Det är ofta externa talare som hållit föredragen och rörelsen 

använder  andra   lockbeten  för  att  få  folk  att  komma  och  lyssna.  Bland  annat  brukar  det  vara 

underhållning i  form av sång och dans samt att  det kan finnas mat  till  försäljning.67 Utöver de 

föredrag  som hölls  arrangerades  också  demonstrationer.  Ungefär  en  och  en  halv  månad  innan 

folkomröstningen hölls en förbudsvecka av IOGT inom hela Värmland och denna skulle avslutas 

med en förbudsdemonstration.68

Det  är  tydligt  hur  IOGT  sprider  sitt  budskap  i  offentligheten.  Tidningar,  broschyrer,  stora 

mötesplatser som är tillgängliga för samtliga människor som önskar besöka dessa. När det gäller de 

argumentativa strategierna har det inte gått att finna någon specifik strategi för IOGT. Men att de 

62 Reformatorn 19/5 1921 Pressklipp, L1:1,2. IOGT Logen 389Ägir, Folkrörelsernas arkiv i Värmland, Arkivcentrum 
Karlstad.

63 Habermas 2003 s.28-31.
64 Lyckow 2001 s.34-35; Edquist 2001 s.20-21; Lindgren 2001 s.21.
65 Båtefalk 2000 s.69.
66 Edquist 2001 s. 269.
67 Karlstads-Tidningen, 24/9 1921; 3/8, 8/8, 19/8, 22/8 1922; Nya Wermlands-Tidningen 17/8,  26/8 1922.
68 Mötesprotokoll 12/6 1922, Protokoll 1921-1922, A1:18,19. IOGT Logen 389Ägir, Folkrörelsernas arkiv i Värmland, 

Arkivcentrum Karlstad.
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verkar för ett totalförbud råder det som tidigare nämnt inget tvivel om. I mötesprotokollen är det 

tunt  om vad  föredrag om förbudet  inneburit.  Det  som däremot  går  att  utläsa  som argument  i 

förbudsdiskussionen är det som framkommer i insändare till dagstidningarna. Debatten pågår under 

hela den månad som undersökningen är gjord och samma argument återkommer. Det är därmed 

möjligt  att tolka detta som några av rörelsens huvudanledningar till  att folk bör rösta ja och ett 

förbud  genomföras.  Ord  och  meningar  som  återkommer  är  ”Gud  vill  det!”,  ”För  våra 

nästkommande!”,  ”Antisocialt  att  bekämpa missbruket  men tolerera  bruket,  det  gör  skillnad  på 

svaga/starka personer.” Och ”för ett nyktert Sverige.”69  Under ett av förbudstalen vände sig talaren 

direkt till kvinnorna med orden att ”Det är ni som ska avgöra omröstningen. Förbudsmotståndarna 

fruktar de 96% av kvinnorna som inte handlar sprit. Att nedvärdera era röster vore ett misslyckande 

av medborgarvärdet”.70Genom sitt arbete sedan slutet av 1800-talet hade IOGT tillsammans med 

många av de övriga nykterhetsrörelserna lyckats utöka rösträtten till att vara allmän. Via utbildning 

av de breda massorna hade rörelsen gett möjlighet till det lägre samhällsskiktet att de del av den 

borgerliga kulturen. Att dessutom skapa en nationalistisk känsla hade fått hela landet att känna sig 

som ett. Genom denna mobilisering kunde den opinion som krävdes  för att få allmän rösträtt bildas. 

Att  argumentationen  för  ett  förbud  senare  i  folkomröstningen  1922  kom att  bygga  mycket  på 

nationstänkandet ter sig inte så konstigt när argumentationen har präglat rörelsens arbete ända sedan 

sekelskiftet 1900.71    

En mer tillbakadragen strategi  IOGT använt sig av är att  få förbudsvänliga politiker  på viktiga 

positioner, till exempel in i riksdagen. Folkomröstningen angående rusdrycksförbudet, som är den 

första folkomröstningen Sverige haft, genomfördes i samma tidsperiod som allmän rösträtt infördes. 

Första  valet  med  de  nya  rösträttsbestämmelserna  genomfördes  1921  och  inför  det  valet  och 

efterkommande landstingsval hade IOGT diskussioner angående hur en nykterhetsvän skulle rösta. I 

domprost valet uppmanades medlemmar att rösta på den mest nykterhetsvänliga.72 I riksdagsvalet 

1921 ombads logens medlemmar att ta reda på information om kandidaterna i vilken grad de var 

förbudsvänliga. Det ansågs finnas tre viktiga punkter: 

 Grundlagsfästandet av rådgivande folkomröstningar samt villig att anordna en sådan

 Vid 60% förbudsröster villig att rösta igenom förbudet i riksdagen

69 Reformatorn 2/3 1921 Pressklipp, L1:1,2. IOGT Logen 389Ägir, Folkrörelsernas arkiv i Värmland, Arkivcentrum 
Karlstad; Karlstads-Tidningen, 22/8 1922; Nya Wermlands-Tidningen, 17/8 1922. (

70 Karlstads-Tidningen 17/8 1922.
71 Edquist 2001 s.69-73.
72 Mötesprotokoll 23/10 1921, Protokoll 1921-1922, A1:18,19. IOGT Logen 389Ägir, Folkrörelsernas arkiv i 

Värmland, Arkivcentrum Karlstad.
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 Om nej på de två ovanstående frågorna, vad krävs för att ett förbud ska kunna genomföras?73

Men det var inte bara inför riksdagsvalet 1921 som rörelsen försökte påverka politiken i riktning 

mot  ett  förbud.  I  början  av  1922  uppmanades  medlemmarna  i  IOGT  att  skriva  brev  till 

riksdagsmännen och försöka bilda  en stark  opinion för  nykterhetsfrågan  och önskan om att  de 

stödjer rörelsens arbete. De ombads också be om ett svar hur respektive riksdagsman ställde sig till 

frågan för tillfället.74

Att spela på känslor var vanligt bland förbudsvännerna. De hade svårare att hitta klara argument till 

att ett förbud skulle kunna införas. Målsättningen för varje godtemplare vara att frigöra sig ifrån 

rusdrycksberoendet. Genom att förbättra sin självdisciplin kommer följderna bli ekonomiska och 

sociala förbättringar för individen.75 Som argumentation blir det tunnare än för förbudsmotståndarna 

som har mer konkreta exempel på vad som kommer få negativ effekt med ett införande av förbud. 

Bland annat  använde de  sig av barn i  demonstrationståg  och gick till  personangrepp på kända 

personer som syntes i offentligheten och hade tagit ställning i frågan som inte var densamma som 

IOGT:s.  Efter  sitt  uttalade  förbudsmotstånd  smädas  författaren  Selma  Lagerlöf  kontinuerligt  i 

förbudsvännernas propaganda. Ett irriterat svar görs av KT där personangreppen kritiseras med att 

allas åsikt är lika viktig och måste göras skillnad på person och sakfråga.76 

Att IOGT och logen Ägir har tagit denna kamp på största allvar och noggrant arbetat med frågan är 

hur det på i stort sett varje möte finns en punkt noterad som ”genomgång av föregående veckas 

nykterhetshändelser” vilket visar på att de diskuterat och utvärderat vad som hänt under föregående 

vecka för att kunna ta arbetet vidare.77 Att åsikter kunde lämnas inom organisationen och skapa 

interna  diskussioner  gjorde  att  IOGT  under  denna  period  uppfyller  en  av  den  borgerliga 

offentlighetens grundprinciper. Vem som helst kunde bli medlem och delta i det fria, öppna och 

kritiska diskussionen med tanke att bilda opinion.78 Det betyder inte att IOGT var en del av den 

borgerliga offentligheten då organisationen inte uppfyllde samtliga krav men de är ändå en del av 

offentligheten vilket valen av kanaler för att bilda opinion visar.

73 Reformatorn 2/3 1921 Pressklipp, L1:1,2. IOGT Logen 389Ägir, Folkrörelsernas arkiv i Värmland, Arkivcentrum 
Karlstad; Karlstad-tidningen 22/8 1922; Nya Wermlands tidning, 17/8 1922.

74 Mötesprotokoll 26/2 1922, Protokoll 1921-1922, A1:18,19. IOGT Logen 389Ägir, Folkrörelsernas arkiv i Värmland, 
Arkivcentrum Karlstad.

75 Båtefalk 2000 s.374.
76 Karlstads-Tidningen, 10/8 1922.
77 Mötesprotokoll, 26/11, 3/12, 11/12, 25/12 1921; 19/3, 10/4, 22/4 1922, Protokoll 1921-1922, A1:18,19. IOGT 

Logen 389Ägir, Folkrörelsernas arkiv i Värmland, Arkivcentrum Karlstad.
78 Båtefalk 2000 s.384.
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2.3 Förbudspropagandan i lokalpressen

IOGT har använt sig av strategier och argument i alkoholfrågan som mötts med bifall och motstånd. 

För  att  visa  hur  övrig  offentlighet  såg  på  IOGT och förbudsvännernas  arbete  har  lokalpressen 

använts.   Det  kan också förklara  varför  IOGT känner  sig utanför  offentligheten  i  och med det 

motstånd de möter ifrån densamma. Genom att använda sig av pressen kunde förbudsvänner och 

förbudsmotståndare nå ut till stora massor med sitt budskap. En offentlig arena som används till att 

sprida  åsikter  och  bilda  opinion.79 De fick  dock inte  mycket  till  hjälp  av  de  två  största  lokala 

tidningarna och som ingår i den här undersökningen,  Karlstads-Tidningen  och  Nya Wermlands- 

Tidningen. Båda tidningarna är tydliga med att de anser ett förbud vara felaktigt. Även om de är 

överens  om  vilken  sida  de  står  på  i  folkomröstningen  så  är  det  med  olika  argument  som  de 

motiverar  sin  ståndpunkt.  Det  som  för  undersökningen  innebär  att  tidningarna  är  emot  är  de 

ledarsidor  som  presenteras  i  varje  nummer  och  på  vilket  sätt  artiklar  som  kopplas  till 

alkoholförbudet är skrivna. I framförallt  KT behandlas folkomröstningen i nästan varje nummer 

som är  studerat.  I  NWT  ligger  fokus  mer  på  det  landstingsval  som kommer  i  anslutning  till 

folkomröstningen.  Men  de  artiklar  som  presenteras  i  tidningen  är  klart  vridna  åt  ett 

förbudsmotstånd. Den del där båda sidornas åsikter verkligen får plats är i insändarna. Där pågår det 

en debatt hela månaden innan omröstningen och säkerligen längre än så. Tyvärr är det inte möjligt i  

de flesta fallen att  på ett  enkelt  sätt  identifiera  vem och vilken tillhörighet  författaren haft.  Att 

tidningarna i slutändan tar ställning som motståndare till förbudet är inte konstigt i förhållande till 

den politiska ideologin som genomsyrar respektive lokalpress.  Maurits Hellberg, chefredaktör för 

KT, var liberal och ett förbud inskränker på den individuella friheten att själv få bestämma. NWT 

var ett högerorgan och därav mer konservativ i sin läggning.80 Det fanns förmodligen också många 

ekonomiska intressen i att ha kvar alkoholförbudet på högersidan som oftast drog till sig röster och 

medlemmar  ifrån  de  högre  samhällsskikten.  KT  som liberal  tidning  har  tidigare  stött  IOGT i 

nykterhetskampen men det kom att bli en konflikt inom partiet vilket ledde till att det splittrades. De 

skrev 1907  att det krävdes folkhögskolekurser för att verkligen bilda en nationell samling, alla 

måste få bli medborgare.81

 

Ledarsidorna i KT präglas av en god ton och det är inga nedlåtande argument mot förbudsvänner. I 

själva verket säger sig skribenten principiellt vara för ett förbud det är bara att det bör skjutas framåt 

i tiden. Erfarenheter från grannländernas införda förbud bör utvärderas först och en omröstning i 
79 Habermas 2003 s.91-92.
80 Tollin 1967 s.53, 80.
81 Edquist 2001 s.73.
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frågan är lämplig om ungefär 10 år. Dessutom anser KT att det restriktionssystem som är infört i 

Sverige (Brattsystemet) är för ungt och behöver tid att verka innan det går att dra några slutsatser 

om resultatet.82 Även om tidningen har tagit ställning och står på nej-sidan vill de en vecka innan 

omröstningen lyfta fram att de försökt framföra båda sidornas åsikter i tidningen. De nämner att de 

försökt  lyfta  fram  båda  sidorna  men  så  är  inte  fallet.  Enda  gången  som  förbudsvännerna  får 

ordentligt med plats är i de publicerade insändarna. 

Det råder en osäkerhet bland folket om omröstningens betydelse för införandet av lagen. Tidningen 

vill göra klart att det kallas just för en rådgivande folkomröstning för att folket ska få göra sig hörd 

hur deras inställning till ett införande av förbud. Men om resultatet i omröstningen blir i kraftig 

majoritet  åt  endera  håll  tycker  de  att  resultatet  ska  få  bli  avgörande  i  frågan83 Förbud  eller 

restriktioner anses vara olika vägar till samma mål, folknykterheten84

Nya Wermlands-Tidningen är mer bestämd i sin åsikt om att förbudet är felaktigt. Det landstingsval 

som komma skall får visserligen all plats men de övriga artiklar som lyfts fram i tidningen är klart 

motståndare till förbudet. De använder sig ofta av de rapporter som socialstyrelsen lämnar ut ifrån 

olika utredningar för att påvisa att förbudet inte är lämpligt ur en rad aspekter. Bland annat skriver 

dem att  förbudet för närvarande är ett  farligt  experiment  då flera  möjliga  konsekvenser inte  är 

utredda än.85 Rapporterna från socialstyrelsen förekommer även i Karlstads-Tidningens artiklar.86 I 

en sammanfattning motiverar dem varför människor bör rösta nej i omröstningen. De pekar på att 

skadegörelsen inte går att koppla till fylleri, förbudsländer har inte minskat på fylleriförseelserna, 

den finansiella påverkan är ej klarlagd, det finns underlag för att människor ska börja med olaga 

sprithantering, brattsystemet har fungerat hittills och dessa punkter gör att frågan bör skjutas fram 

ett decennium för ordentlig utvärdering.87 Att lyfta fram socialstyrelsens argumentation ger mycket 

tyngd  i  debatten  men  det  fanns  faktiskt  en  kontrollstyrelse  som granskade  Brattsystemet.  och 

menade  att  en  förbudslag  var  överlägset  ett  restriktionssystem  ur  nykterhetssynpunkt.88 Att 

tidningarna inte lyfter fram denna rapport visar på hur NWT och KT försöker vinkla det offentliga 

informationsflödet till att ge en bild av att ett förbud inte är lämpligt att införa.

82 Karlstads-Tidningen, 15/8 1922.
83 Karlstads-Tidningen, 27/7, 29/7, 15/8, 3/8 1922.
84 Karlstads-Tidningen, 26/8 1922.
85 Nya Wermlands-Tidningen, 4/8, 11/8, 22/8 1922.
86 Karlstads-Tidningen, 26/8 1922.
87 Karlstads-Tidningen, 12/8 1922.
88 Johansson, L 1995 s.220-221.
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Båda tidningarna låter ändå båda sidorna annonsera för sin åsikt och för olika träffar som arrangeras 

av de båda sidorna. Annonserna dyker upp både på förstasidan samt inne i tidningarna. Ibland kan 

till och med opponenterna ha annonser på samma sida vilket visar på hur pass viktig frågan ändå 

var under denna period. Ofta stod det att det skulle hållas föredrag i förbudsfrågan som rubrik, och i  

brödtexten  vem  som  var  arrangör,  om  det  var  ett  föredrag  för  eller  emot  förbudet.  Största 

motståndaren  till  förbudsvännerna  och  IOGT  var  Landsföreningen  för  nykterhet  utan  förbud 

(LFUF). Det var en organisation som uppkom i samband med att nej-sidan behövde organisera sin 

propaganda inför omröstningen. Grundare var Herman A. Ring ifrån Stockholm. Han tog hjälp, 

ekonomiskt, av personer som hade sin näring ifrån bryggeribranschen. Detta var något som LFUF 

undvek att  prata  om då det  skulle  stjälpa  föreningens  ideella  framtoning  men  som naturligtvis 

utnyttjades av förbudsvännerna.89  De fick mycket utrymme i tidningarna och hade stora annonser 

med  ekonomiska  och  den  fria  viljan  som  starka  argument  till  att  rösta  nej  och  dagen  inför 

omröstningen annonserar opponenterna på flera sidor i tidningen, allt  för att försöka få en sista 

påverkan på omröstningen. Anmärkningsvärt är hur ja-sidans annonser inte innehåller argument för 

att rösta ja utan är mer bara en uppmaning.90 I sina eftervalsanalyser menar förbudssidan att de stora 

dagstidningarna avgjorde omröstningen med sitt starka ställningstagande emot ett förbud. Men det 

påpekas att generellt stöddes förbudet av de mindre landsortstidningarna medan motståndet kom 

ifrån de stora,  upplagemässigt  sett,  dagstidningarna.91. Under den period som förbudsfrågan var 

aktuell via folkomröstningen hade KT en upplaga på cirka 10 000 exemplar och utkom tre gånger i 

veckan, den var därmed större i upplaga än NWT som  hade 7 000 exemplar sju dagar i veckan.92 

Det är en definitionsfråga vad som kan anses som stor upplaga men KT och NWT kan inte ur ett  

nationellt perspektiv ses som annat än landsortstidningar. Att tidningarna så tydligt ändå valde sida 

kom att speglas utifrån vilken politisk läggning chefredaktörerna hade.

 

Presentationen  av  debatten  är  som  ovan  nämnt  relativt  ensidig  i  tidningsartiklarna.  IOGT  i 

Värmland hade dock en egen tidning som hette Glimten: Programblad för Värmlands Godtemplare. 

Största delen av tidningen är arkiverad på Kungliga biblioteket i Stockholm och har därför inte 

kunnat användas i undersökningen. Det är mycket möjligt att denna tidning innehåller åsikter om 

rörelsens  politiska  orientering  som därmed  inte  framkommer  i  denna  studie. I  dagstidningarna 

skildras ofta förbudsfrågan i andra länder. Det är redan infört i grannländer som Norge och Finland. 

Island  och  USA har  också  försökt  stävja  bruket  och  i  Ryssland,  som idag  anses  ha  en  stark 

89 Johansson, L 1995 s.233-235.
90 Nya Wermlands-Tidningen, 21/8, 26/8 1922; Karlstads-Tidningen, 22/8, 24/8 1922.
91 Johansson, L 1995 s.239.
92 Tollin 1967 s.53, 80.
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spritkultur, hade under den här perioden förbudslagar. Förbudsmotståndarna menar att dessa länder 

har  misslyckats  med  förbudslagarna  och  att  spriten  flödar  mer  än  någonsin  i  dessa  länder.  I 

motståndarnas propaganda är det främst misslyckandet i Norge och Finland som lyfts fram. Under 

ett föredrag på Stora torget i Karlstad lyfts det fram att det numera ger en hög social status bland 

ungdomar att vara full då det är olagligt att dricka och svarthandeln sker öppet.93 De tar samtidigt ett 

steg emot att slopa förbudet då ett handelsavtal med Spanien tvingar Norge att importera 500 000 

liter vin och för att detta inte ska bli en för stor belastning på statskassan så tillåts restauranger att 

servera vin till maten. Om Norge hade nekat att hålla sitt avtal hotade Spanien med att bojkotta 

annan handel med landet och detta vore ett allvarligt problem för Norges ekonomi som har goda 

exportavtal med Spanien. Det påpekas att förbudet har införts förhastat och därav konsekvenserna. I 

Finland har spritsmuggling blivit så stor att tullverket inte har någon chans att bekämpa densamma. 

Finland används också i jämförelser med det i Sverige införda Brattsystemet för att argumentera för 

hur väl restriktionssystemet fungerat. Det finns statistiska undersökningar som visar på att Finland 

har fler fylleriförseelser än Sverige trots att det finns ett förbud där.94 Flera studiebesök har gjorts i 

Finland ifrån båda sidorna i debatten och dem har inte oväntat resultat som gagnar respektive sidas 

ståndpunkt  i  frågan.  Förbudsvännerna  säger  att  det  inte  sett  några  överförfriskade  personer  på 

gatorna men att det är lätt att få tag i spritdrycker på restauranger.  Det har tidigare framkommit att 

fisknäringen upphört i förbudsländer. Detta menar förbudsmännen är felaktigt. Det är fortfarande en 

stark fisknäring bland de kustboende. Förbudsmotståndarna säger sig ha funnit samma saker men 

naturligtvis med en vinkel på att det är ett misslyckande att det finns rusdrycker att få tag i på  

restauranger  och  att  fiskare  har  börjat  med  kraftig  smuggling.95 Som  en  återkoppling  på 

studieresorna i Finland svarar den finska finansministern att ”förbudet är ett komplett fiasko. Sprit 

flödar, smugglingen frodas, husbränningen florerar och finanserna lider. Aktningen för lagen har 

redan försvunnit”.96

Att  det  behövs mer tid för att  utvärdera effekterna  av ett  förbud är tydligt  då argumentationen 

kommer från både förbudsvänner och motståndare. En del förbudsvänner ser det som ett bättre steg 

mot folknykterheten att  fortsätta med restriktionssystemet.  Vikten av stadsfinansernas inkomster 

ifrån brännvinsskatter har haft en stark trend i Sverige sen husbehovsbränningen upphörde på 1850-

talet och fram till sekelskiftet låg på en klar andraplats i fråga om inkomster. Därav bör det inte ha 

kommit som någon överraskning för svenskarna att andra länder fått det svårt med finanserna efter 

införandet  av  förbud.  Att  alkoholtillgången  ökade  runt  sekelskiftet  kan  också  förklaras  via 

93 Karlstads-Tidningen, 26/8 1922.
94 Karlstads-Tidningen, 10/8 1922.
95 Karlstads-Tidningen, 29/7 1922; Nya Wermlands-Tidningen, 7/8 1922.
96 Nya Wermlands-Tidningen, 12/8 1922.
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finansfrågan.  Kommunerna  fick rätten  att  ge utskänkningstillstånd  och då många  högt  uppsatta 

personer  också  var  näringsidkare,  samtidigt  som kommunen  kunde  dra  in  stora  inkomster  via 

skatter, fick betydligt fler restauranger rätt att servera alkoholdrycker under denna period.97

Det  efterfrågas  i  flera  artiklar  att  personer  med  makt  och  auktoritet  ska  framträda  med  sin 

ståndpunkt i frågan. Statsministern höll ett tal i Karlstad inpå omröstningen och höll sig neutral i  

frågan. Han påpekade ändå att det är viktigt att folk röstar för att få bra tillförlitlighet i frågan.98 

Riksdagspartierna kan dock inte offentliggöra sina ståndpunkter i frågan då det råder splittringar 

inom  partierna.  Det  tycks  ändå  ifrån  pressens  håll  som  att  ett  ställningstagande  skulle  kunna 

underlätta för folk att ta ett beslut även om det mellan raderna i statsminister Brantings uttalanden 

går  att  tyda  ett  förbudsmotstånd.  Ett  uttalande  ifrån  ordföranden  i  riksdagens  första  utskott  är 

därmed välkommet. Han svarar på hur han ser på omröstningens betydelse och en ja röst innebär att 

du är beredd att avstå från alkohol inom den närmsta framtiden. Att en sådan högt uppsatt person 

kliver fram med sin auktoritet i offentligheten ger en tyngd åt budskapet om att det är en rådgivande 

omröstning. Tidigare har det varit väldigt oklart för många både privatpersoner och journalister hur 

resultatet ska tolkas.99  I andra kammaren diskuterades frågan om rösterna skulle skiljas åt i fråga 

om  ålder,  kön  och  geografisk  placering.  Statsministern  tillsammans  med  Ivan  Bratt  i  statens 

nykterhetskommitté uttalar sig att ett övervägande resultat från den manliga sidan väger tyngre och 

därmed  bör  könen  separeras  via  valsedlarna.  Detta  ansågs  som  ett  stort  misslyckande  för 

demokratin  och  medborgarvärdet.  Redan  andra  gången  kvinnorna  fick  vara  med  och  rösta 

undermineras deras påverkan av resultatet. Det kom att i riksdagen gå från en förbudsfråga till en 

jämställdhetsfråga.  Men  i  slutändan  handlade  det  om  politisk  taktik.  Genom  beslutet  av 

könsmarkering av röstsedlarna kunde respektive sida styrka sin ståndpunkt av valresultatet.100 

 

Fröken Alma Hedin som sitter i Stockholms Stadsfullmäktige kommer ta sig ett glas vid ett infört 

förbud efter att ha varit absolutist i 15 år. Hon menar att ett tvång gör oss mer benägna till motstånd 

och refererar till domare Allan Cederberg som upplevt att människor beter sig sämre vid tvång.101 

Trots  att  det  inte  finns  konkreta  uttalanden  från  de  ledande  politikerna  refererar  Karlstads-

Tidningen till  Dagens Nyheter  (DN) hur  de  indirekt  tagit  ställning  genom att  kommentera  hur 

97 Båtefalk 2000 s.369-370.
98 Nya Wermlands-Tidningen, 22/8 1922.
99 Nya Wermlands-Tidningen, 21/8 1922.
100 Båtefalk 2000 s.390; Johansson, L 1995 s.209-211, 214, 219.
101 Nya Wermlands-Tidningen, 7/8 1922.
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konsekvenser av förbudet ska lösas.102 Genom att låta dessa personer komma till tals i tidningen får 

argumenten en helt annan tyngd och kan påverka opinionen.

De argument som lyfts fram av opponenterna i tidningsartiklarna följer den slutsats som Lennart 

Johansson gör i sin avhandling. Han delar in argumenten i fyra huvudrubriker:

1. Jämförelser med andra förbudsländer.

2. Juridiskt-rättsliga.

3. Medicinska och sociala vetenskaper.

4. Ekonomiska.103

Att samma grundpelare till argumenten går att finna på flera platser är kanske inte så konstigt med 

tanke på hur båda sidorna organiserat sig genom att centralt styra propagandan och agitationen. Det 

som kan vara värt att diskutera är hur pass fristående de lokala nykterhetsrörelserna var i arbetet 

inför  omröstningen.  Viktigt  att  poängtera  är att  det  trots  en utökad inkludering  av människor  i 

offentligheten  så  är  det  fortfarande  människor  med  höga  positioner  i  samhället  som  får  stort 

inflytande i opinionsbildningen.104 På grund av detta vill nykterhetsrörelsen att fler ska utbilda sig 

för att kunna bli en del av densamma. Genom att utbilda sig kan egna slutsatser dras och folket 

behöver inte enbart lyssna på propagandan som blir tendentiös. Månson har också poängterat denna 

restriktion i offentligheten som därav kallats för borgerlig då inte alla har kunnat bruka denna.105 

Det poängteras flera gånger i slutspurten inför omröstningen att det är alldeles för svårt för den 

breda massan att kunna avgöra en sådan komplex fråga som konsekvenserna av ett förbud blir. 

Därför är det viktigt att de röstande inte försöker väga in konsekvenserna som  tros kommer ske 

med endera beslut. Rösten ska läggas på det svar som tros ge bäst möjlighet till  ett  folknyktert 

Sverige.  Det  är  upp  till  politikerna  att  lösa  problem  som  kan  uppstå.  Därför  är  det  varje 

röstberättigades plikt att gå till vallokalerna på röstdagen.106

102 Karlstads-Tidningen, 1/8 1922.
103 Johansson, L 1995 s.239-241.
104 Båtefalk 2000 s.35.
105  Månson 2010 s.313-315.
106  Karlstads-Tidningen, 15/8 1922; Nya Wermlands-Tidningen, 18/8, 19/8 1922.
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3. Diskussion

Analysen visar tydligt att IOGT, nykterhetsrörelsen i övrigt och förbudsvänner har propagerat i den 

offentliga arenan och därmed kan sägas vara en del av densamma inför förbudsomröstningen 1922. 

Men de mötte stort motstånd ifrån lokalpressen i Karlstad som hade en annan syn på saken på grund 

av sin politiska ställningen.

3.1 Strategin

IOGT diskuterade  regelbundet  sitt  arbete  och de  nykterhetshändelser  som skedde  under  det  år 

innan  folkomröstningen  som  denna  studie  omfattar.  Mycket  av  arbetet  har  handlat  om  att 

utbilda/upplysa människor i alkoholfrågan. Genom att upplysa och utbilda människor kommer de 

kunna  skilja  på  fakta  och  strunt  och  därmed  göra  ett  korrekt  val  utifrån  sin  övertygelse  och 

förhoppningsvis rösta ja. Dessutom har läs- och skrivkunnigheten ökat i Sverige under denna period 

vilket gör det möjligt för fler människor än bara borgarna att ta del av pressens artiklar och även att 

kunna skriva egna insändare för att vädra sin åsikt.107 Detta innebär att offentligheten i sin tur inte 

bara  är  en  borgerlig  sådan  utan  är  utökad  till  arbetarklassen.  Tanken  med  att  använda  sig  av 

offentligheten är för att bilda opinion och med ett långsiktigt arbete har nykterhetsrörelsen varit en 

del av arbetet som lyckats genomföra rösträttsreformen och skapat möjligheter för folk att utbilda 

sig. Att skapa möjligheterna för människor att ta del av kunskap och skapa sig egen kunskap har 

gett  rörelsen chansen att  få till  den slutliga lösningen på alkoholfrågan,  ett  totalförbud efter en 

folkomröstning. Förbudet är för rörelsen en social fråga och anledningen till att den vill införa det är 

på grund av alla de människor som direkt och indirekt far illa av ett missbruk. I avhandling ”Staten, 

samhället och superiet” där Båtefalk undersökt om nykterhetsrörelsen blir en del av offentligheten 

kring sekelskiftet 1900 menar han att så är inte fallet.108 Men med de resultat som kommit fram i 

den här undersökningen visar på att den starka framväxt som folkrörelsen gjort under 1900-talets 

två inledande decennium och hur IOGT arbetar inför folkomröstningen innebär att  rörelsen kan 

klassificeras vara en del av offentligheten. Att nykterhetsrörelsen också plockar största delen av sina 

medlemmar  ur  de  lägre  samhällsskikten  är  en  klar  indikation  på  att  fler  människor  ingår  i 

offentligheten  och  offentlighetsbegreppet  kan  breddas.  Det  är  inte  längre  enbart  en  borgerlig 

offentlighet.

107 Johansson H 1980 s.48-5; Månson 2010 s.313-315.
108 Båtefalk 2000 s.66-69
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Mer direkt hur propagandan är utformad inför folkomröstningen så vill IOGT att medlemmar ska 

prenumerera på deras egna tidning  Reformatorn. Genom att prenumerera och i viss mån dela ut 

denna på offentliga platser ska folk som är osäkra på vilket alternativ de ska välja i omröstningen, 

ges kunskap i frågan om än den är tendentiös med en förbudsvänlig inställning. Även den lokala 

tidningen Glimten nämns. Den utkommer med en omröstningsspecial. Tyvärr har den inte gått att få 

tag på till denna studie då den bara finns arkiverad i Stockholm. Men genom pressens rapportering 

och de mötesprotokoll som studerats kan mycket av strategierna tolkas i texterna. Det är mycket 

möjligt att  Glimten hade kunnat stärka resultatet ytterligare men är ingenting som kommer stjälpa 

det resultat som framkommer i denna studie. Protokoll, lokalpressen och tidigare forskning visar att 

det har varit stora agitationer på offentliga platser som till exempel Stora torget i Karlstad. 

Under de offentliga samtalen har de använt sig av en retorik som ska spegla en bild av att de är i 

underläge mot förbudsmotståndarna.  Bland annat nämns det att  de förmögna kretsarnas främsta 

språkrör  är  tidningarna.  Varför  ser  de  på  sig  själva  som underlägsna?  En  anledning  kan  vara 

strategin för att värva medlemmar. Med fler medlemmar kommer fler röster läggas på ja-sidan i 

förbudsomröstningen. Det kan dessutom vara så att de inte känner sig som en del av offentligheten 

då de motarbetas av bland andra lokalpressen i Karlstad. Just lokalpressen har också historiskt varit 

en viktig del av den borgerliga offentligheten och att motarbetas av densamma kan skapa en känsla 

av utanförskap.109 Men den breda medlemsmassan kom ifrån arbetarklassen och genom att spela på 

att ”överhögheten” är motståndaren har det målats upp en gemensam fiende. Detta går att koppla till 

Edquist  avhandling  om  IOGT  och  nationalism.  Genom  att  måla  upp  en  gemensam  fiende, 

alkoholen, som gjordes i bildandet av den nationalistiska tanken kunde nykterhetsrörelsen skapa en 

effektivare opinionsbildning i alkoholfrågor.110 Att ansluta sig till stora sammanslutningar, i detta 

fall  nykterhetsrörelsen,  skapar  möjligheter  för  individer  att  agera  som en  kollektiv  aktör  inom 

samhällsstrukturen för att bilda opinion. Alltså att kunna offentligt sprida sitt budskap för att få till 

en samhällsförändring. Det följer Båtefalks definition av vad en offentlighet är som beskrivs som en 

arena där samhälleliga idéer avspeglar sig i specifika organisationstyper.111

Inför  riksdagsmannavalen  1921 försökte IOGT påverka  sina medlemmar  att  skicka brev till  de 

nominerade för att ta reda på vilka som var absolutister i nykterhetsfrågan. Utifrån svaren skulle de 

sedan rösta på de som var nykterhetsvänliga. Även om rörelsen hade det absolutistiska synsättet till 
109 Habermas 2003 s.28-31.
110 Edquist 2001 s.69-73.
111 Båtefalk 2000 s.62.
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alkohol lockade IOGT till sig människor med olika politiska övertygelser då samtliga partier var 

splittrade i frågan. Men åren närmast folkomröstningen blev kopplingen till socialdemokratin allt 

starkare.  Med medlemsgrunden baserad på arbetarklassen kom kopplingen till  socialdemokratin 

naturligt  och  många  av  de  socialdemokratiska  politikerna  var  medlemmar  i  IOGT.  Inför 

folkomröstning kom också nykterhetsfrågan att skrivas in i partiprogrammet.

Intressant att diskutera är frågan om vad som egentligen har varit motivet till att så många anslöt sig 

till  nykterhetsrörelsen.  Självklart  är  det  så  att  många människor  for  illa  på grund av den stora 

konsumtionen av alkohol som skedde under 1800-talet. Men om rörelsens resultat studeras närmare 

går det att hitta tecken på att det demokratiska värdet för samtliga människor i samhället har varit 

viktigt. När det kom på tal att valsedlarna skulle könsmärkas reagerade förbudsvännerna med att 

förkasta hur kvinnornas nyvunna demokratiska deltagande försummades. Nykterhetsrörelsen hade 

varit flitigt aktiva i processen för att få till en allmän rösträtt men detta kan också ses som att de 

visste  om att  många  ja-röster  skulle  komma  från  kvinnorna  och  därför  var  det  viktigt  att  inte 

särskilja på könen på grund av att männens åsikt ansågs väga tyngre. Var prioriteringen egentligen 

att skapa ett samhälle där samtliga människor fick vara medborgare och få sin röst hörd? Det är ett  

område som kan vara värt att studera vidare men inte ryms i den här undersökningen mer än att  

IOGT och nykterhetsrörelsens medel för att nå sitt mål har bidragit till att fler människor är en del  

av offentligheten vid tidpunkten för folkomröstningen.

3.2 Lokalpressen

I lokalpressen var åsikten klar. Folket bör rösta nej.  Denna ställning togs på grund av den politiska 

övertygelse som respektive tidning hade. KT var en  liberal tidning men inom det liberala partiet 

fanns  det  splittringar  om  restriktioner  eller  ett  absolutistiskt  förhållningssätt  var  det  bästa  för 

folknykterheten. Maurits Hellberg var chefredaktör på den här tiden och  han var i sak positiv till ett 

förbud men inte för tillfället. Argumentet emot förbudet var att det stred mot den fria viljan och att 

andra  länder  som  infört  förbudet  behövde  utvärderas  över  en  längre  period.  NWT  var  ett 

högerorgan och av därav konservativ.112 De tyckte att förbuden i andra länder haft en alldeles för 

negativ inverkan på förtäringen av alkohol samt att det påstods ha slagit hårt mot ekonomin i dessa 

länder. 

112 Tollin 1967 s.53, 80.
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När förbudssidan gjorde sina eftervalsanalyser pekar de på att de stora dagstidningarna avgjorde 

omröstningen med sitt ställningstagande mot förbudet. Stora utgåvor som får massan att ta del av 

det  offentliga  budskapet.  Det  påpekas  dock  att  generellt  stöddes  förbudet  av  de  mindre 

landsortstidningarna. Men det stämmer inte överens om hur det såg ut i Karlstad. Intressant ur den 

synpunkten också att Karlstad sågs som ett av de starkaste förbudsfästena. Tidningarnas påverkan 

kan ha varit god även där då ja-sidan fick färre röster än beräknat även om de ändå var i majoritet. 

Genom  att  begränsa  informationsflödet  ifrån  de  förbudsvänliga  kunde  lokalpressen  i  Karlstad 

påverka opinionen. Särskilt KT kan tänkas ha haft stor påverkan då den var en liberal tidning och 

lockade till sig läsare ifrån medelklassen till skillnad från NWT som bör ha haft flest läsare ifrån de 

högre samhällsskikten. Det var som sagt ifrån medelklassen och arbetarklassen som IOGT försökte 

värva medlemmar i mångt och mycket och om dessa påverkas att rösta nej av KT så är det viktiga 

röster som förloras. Det offentliga samtalets viktiga roll i opinionsbildningen kan skönjas utifrån 

valresultatet i Värmland. Endast en sida av diskussionen lyfts fram113 

Båda tidningarna var smarta i sitt framförande av propagandan. De använde sig av socialstyrelsens 

undersökningar av hur Brattsystemet. fungerat och hur väl förbuden fungerat i andra länder. Genom 

att  publicera  dessa  men  inte  den  undersökning  som  gjordes  av  kontrollstyrelsen  angående 

Brattsystemet. som visade att ett förbud skulle vara överlägset restriktionssystemet spreds i  den 

offentliga kanalen ett budskap som visade att statliga undersökningar förkastade förbudet.

Efterfrågan på att politikerna skulle uttala sig om sin ställning i frågan var stor. Det ansågs att om 

dessa personer uttalar sig kommer det bli lättare att ta ett beslut. Antagligen gjordes detta då det 

fanns indikationer på att de högre uppsatta politikerna var förbudsmotståndare. Förbudsvännerna 

hade inte samma efterfrågan på svar från dessa personer. De ville att varje individ skulle ta beslut 

själv  i  frågan  efter  att  ha  upplysts  om  frågans  betydelse.  Det  rådde  dock  oklarhet  i  frågans 

betydelse.  I  vissa  sammanhang  sågs  den  som  en  utslagsgivande  omröstning  trots  att  det 

poängterades  att  den  var  av  rådgivande  karaktär.  Försök  till  indirekt  påverkan  av  valresultatet 

gjordes också. Flertalet uttalade sig och ansåg att om majoriteten var kraftig åt endera sidan kunde 

inte riksdagen motsätta sig att gå emot folkets vilja. 

Skräckexempel  på förbudets negativa sidor lyftes  fram i tidningarna.  Hur spriten flödar mer än 

någonsin och hembränningen är kraftigt utbredd för att nämna ett par. Problemen menas ha uppstått 

på grund av att det är lättast att få tag i starksprit och därför dricker folk som annars hållit sig till  

113 Habermas 2003 s.28-31
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pilsnerdrycker starksprit istället. Att argumentera för andra länders misslyckande med förbudslagen 

är  en  av  fyra  övergripande  punkter  som  används  i  debatten.  De  övriga  är  juridiskt-rättsliga, 

medicinskt-social  och  ekonomiska.  Samma  argument  fann  Johansson  i  sin  studie  över 

Brattsystemets införande.114 Den organisation som till största delen bedrev förbudsmotståndet var 

Landsföreningen  för  nykterhet  utan  förbud  (LFUF).  Det  var  en  organisation  som  mottog 

ekonomiskt stöd ifrån intressegrupper inom alkoholbranschen. Att inte förbudsvännerna utnyttjade 

detta mer är konstigt. De borde ha kunnat nedvärdera rörelsens argumentation kraftigare genom att 

påpeka kopplingen. 

Tidningarna har annonser och en del notiser angående nykterhetsrörelsen men i det stora hela tillåts 

de inte att sprida sin åsikt i den offentliga kanalen som tidningarna är. Båtefalk nämner att runt 

sekelskiftet 1900 har inte nykterhetsrörelsen blivit en del av offentligheten och de motarbetas även 

under perioden för den här studien. Men i det stora hela är de den del av offentligheten om än inte 

en egen. Offentlighetsbegreppet har blivit breddat.

3.3 Slutord

Genom studien har det framkommit  hur IOGT och nykterhetsrörelsen arbetade med propaganda 

inför folkomröstningen 1922. Det har också tagits upp hur detta bemöttes av pressen. Intressant 

hade  varit  om fler  fallstudier  gjorts  med  geografisk  spridning  för  att  se  om  strategierna  var 

centralstyrda  eller  om varje  krets  hade  sitt  eget  sätt  att  sprida  budskapet.  Det  är  heller  ingen 

omöjlighet att många har haft liknande sätt att arbeta utan att ha fått instruktioner centralt. Definitivt 

är i alla fall att nykterhetsrörelsen blivit en del av offentligheten under den här tidsperioden även om 

de retoriskt inte uttalar sig så och att de motarbetas av lokalpressen i Karlstad som har politiska 

kopplingar som inte överensstämmer med ett förbud.

114  Johansson, L 1995 s.239-241.
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