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1 INLEDNING 
 

Med uppsatsens titel En storm i ett snapsglas – Slutstriden om det lokala vetot 1917 har jag 

försökt ge en koncentrerad fingervisning om föreliggande arbetes innehåll. Uppsatsen handlar 

i ett vidare perspektiv om den häftiga, utom- och inomparlamentariska, debatten kring ett 

allmänt lagstadgat rusdrycksförbud; vilken fördes i det tidiga 1900-talets Sverige. Studiens 

utgångspunkter är ett par intensiva riksdagsdebatter våren 1917, då viktiga beslut fattades, 

som sedermera kom att forma 1900-talets nykterhetspolitik. I uppsatsen undersöks de politi-

ska premisserna bakom detta, speciellt den hårda kampen om det lokala vetot, vars slutstrid 

kom att utkämpas mellan två falanger av andra kammarens nykterhetsvänner. Denna kamp 

blev under början av 1900-talet allt mer sammanflätad med striden om allmän och lika röst-

rätt. 

Intentionen bakom det lokala vetot var att varje svensk kommun skulle få genomföra egna 

allmänna folkomröstningar om ett lokalt/kommunalt alkoholförsäljningsförbud. Eftersom 

resultatet av dessa folkomröstningar skulle vara tvingande för kommunalnämnden/-stämman 

och stadsfullmäktige,
 1

 såg många politiker det lokala vetot som ett sätt att bakvägen statuera 

exempel om införande av allmän och lika rösträtt på kommunal nivå. Detta var upptakten till 

en flerårig ”låsning” mellan riksdagens bägge kamrar, angående beslut i alkoholförsäljnings-

frågan. Denna fick sedan sin lösning i och med ”röstningsdilemmat” och den häftiga debatten 

i riksdagens andra kammare den 2 och 9 maj 1917. Huvuddelen av föreliggande uppsats ut-

görs av en analys av riksdagsdebatten dessa två dagar, där nykterhetsfrågan allt mer gled över 

till att bli en rösträttsfråga. I och med denna slutstrid om det lokala vetots vara eller icke vara, 

blottades också en djup spricka mellan de moderata och de radikala nykterhetsvännerna. 

Då jag tecknar bakgrunden till den mer analytiska delen av uppsatsen, bygger jag i första 

hand på uppgifter från en avhandling samt ytterligare en bok av historikern Lennart Johans-

son. Men till skillnad från denne forskares arbeten, ligger tyngdpunkten i mitt arbete på att 

visa hur utomparlamentariska tankar hos nykterhetsrörelsen, som folkrörelse, sammanstrålar 

med idén om allmän och lika rösträtt, för att sedan stegvis ”tvinga sig” in i riksdagens andra 

kammare. Det första steget i denna ”nykterhetsrörelsens inomparlamentariska period” är 

tillsättandet av nykterhetskommittén 1911, där man måste kompromissa med den kraftfulla 

                                                 
1
 Om den kvalificerade majoriteten 2/3 av en kommuns röstberättigade röstade för ett alkoholförsäljnings-

förbud, var tanken med det lokala vetot att kommunen skulle vara tvungen att rätta sig efter detta valresultat. 
Se t.ex. ”Andra Kammarens Protokoll nr 53 1917”, s. 30. 
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gestalten Ivan Bratt och hans moderata alkoholförsäljningsidéer. När jag så kommer till, vad 

jag menar är, crescendot i nykterhetsrörelsens parlamentariska period, slutstriden om det 

lokala vetot 1917, tar jag till en helt annan metodik än Johansson. Jag lånar då en metod från 

den statsvetenskapliga rationalistiska (spel)teorin, så som den beskrivs av Leif Lewin. Denna 

tydligt avgränsade aktörsteoretiska metodik lämpar sig dock bäst för analys av enskilda 

historiska händelser, vad jag skulle vilja kalla ”punkthistoria”, och kan därför inte användas 

vid min bakgrundsteckning. Det långa bakgrundskapitlet försvarar jag genom att påstå att 

”punkthistorien” den 2 och 9 maj 1917 blir obegriplig utan detta. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen En storm i ett snapsglas – Slutstriden om det lokala vetot 1917 är att, 

med hjälp av statsvetenskaplig rationalistisk (spel)teori, analysera 1917 års stora alkoholför-

säljningsdebatt i andra kammaren, vilken ägde rum den 2 och 9 maj detta år. Precis som 

uppsatsens titel antyder, avfördes då också frågan om det lokala vetot slutligen från den 

politiska dagordningen. Med min statsvetenskapliga aktörsteori som grund ställer jag följande 

frågor till mitt källmaterial: 

1. Vilka var de dominerande kollektiva aktörerna, i samband med riksdagsdebatterna i 

andra kammaren den 2 och 9 maj 1917, ”angående brännvins- samt vin och ölhandelns 

ordnande”
2
? 

2. Vilka strategier hade dessa kollektiva aktörer? 

3. Vilken/Vilka kollektiv(a) aktör(er) respektive strategi(er) vann respektive förlorade? 

Ytterligare en fråga inställer sig nästan per automatik, nämligen: Hur påverkade detta beslut 

nykterhetsrörelsen? Tyvärr faller den utanför den ram jag ställt upp för mitt arbete, då jag av 

utrymmesskäl tvingas avsluta min undersökning i och med andrakammardebatten under den 

lagtima riksdagen 1917. Men man kan spekulera i vilken betydelse beslutet kom att få för 

utvecklingen, som slutligen ledde fram till Sveriges första folkomröstning; ”Förbudsomröst-

ningen” den 27 augusti 1922.
3
 

                                                 
2
 Citat hämtat från ” Andra Kammarens Protokoll nr 53 1917”, s. 18. 

3
 Johansson 1995, s. 202ff. 
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1.2 Källmaterial4 

 

Eftersom en analys av två riksdagsdebatter utgör uppsatsens huvuddel, har jag funnit det 

naturligt att använda skriftliga källor i form av riksdagstryck. Jag har härvid studerat två riks-

dagsprotokoll och en motion från andra kammaren, samt bevillningsutskottets lagförslag ”an-

gående brännvins- samt vin och ölhandelns ordnande”. De två riksdagsprotokollen betraktar 

jag som primärkällor angående riksdagsdebatterna i fråga. Bevillningsutskottets lagförslag ser 

jag som en kvarleva av det ”sammanjämkningsförslag”,
5
 vilket diskuterades i andra kammar-

en den 2 och 9 maj 1917. Jag har också använt ”Motion nr 162”, av von Hofsten m.fl.,
6
 som 

en snarlik kvarleva; att jämföra bevillningsutskottets lagförslag (memorial 32) med. 

 

1.3 Litteraturgenomgång 
 

För att skaffa mig en översiktlig kunskap om svensk alkoholpolitik under tiden kring 1900-

talets början, har jag använt avhandlingen Systemet lagom. Rusdrycker, intresseorganisation-

er och politisk kultur under förbudsdebattens tidevarv 1900-1922, av Lennart Johansson. 

Denna avhandling har visat mig vilka politiska händelser det varit fruktbart att fokusera på 

och dess referenser har väglett mig till aktuella riksdagstryck. Ett större perspektiv, främst 

angående det kommunala vetot och systembolagets tidiga historia, har jag dock erhållit från 

en annan bok av samme författare, med titeln Staten, supen och systemet. Svensk alkohol-

politik och alkoholkultur 1855-2005. 

Den metod jag använder för att analysera riksdagsdebatterna i mina primärkällor, har jag 

hämtat från boken Ideologi och strategi. Svensk politik under 130 år, av statsvetaren Leif 

Lewin.
7
 Angående övrig litteratur hänvisar jag till uppsatsens litteraturlista. 

                                                 
4
 För mer detaljerad information, se uppsatsens kapitel ”Käll- och litteraturförteckning”. 

5
 Bevillningsutskottets sammanjämkningsförslag, det s.k. ”memorial 32”, återfinns i ”Bihang till Riksdagens 

Protokoll vid Lagtima Riksdagen i Stockholm år 1917. Sjunde Samlingen.”. 
6
 ”Motion nr 162”, av von Hofsten m.fl., återfinns i ”Bihang till Riksdagens Protokoll vid Lagtima Riksdagen i 

Stockholm år 1917. Fjärde Samlingen. Band 2.”. 
7
 Både Johansson och Lewin hänvisar flitigt till riksdagstryck. Lewin (2002) skriver angående sin användning av 

ett riksdagstryck, att det ”är ett utmärkt exempel på hur mycket information det svenska offentliga materialet 
kan avvinnas. Riksdagstrycket är en ofta underskattad källa vid rationalistisk förklaring.”; s. 44, not 20. 
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1.4 Analysmetod 
 

I min analys av primärkällorna (Andra Kammarens Protokoll nr 53 och 55, från 1917) an-

vänder jag en metod hämtad från den rationalistiska (spel)teorin, så som den beskrivs av Leif 

Lewin. Teorin hävdar att man kan avslöja politikers intentioner, bakom deras agerande, 

genom att studera deras strategiska handlande, i de aktuella situationerna. Den rationalistiska 

spelteorin är i första hand en teori för analys av individuella aktörer, men kan även användas 

vid analys av s.k. kollektiva aktörer. (Om man beaktar att de kollektiva aktörerna består av 

individuella dito. Detta p.g.a. att ett kollektiv aldrig kan sägas handla rationellt, eftersom 

endast individer har intentioner.)
8
 

Här går jag inte närmare in på hur jag använder den rationalistiska (spel)teorin, utan hän-

visar istället min läsare till den utförliga beskrivningen i uppsatsens metodkapitel. 

 

                                                 
8
 Jag uppfattar exemplet i Lewin (2002), s. 10 ff., som att aktörerna C, M och F lika gärna kan betraktas som 

”kollektiva” istället för ”individuella”, d.v.s. som ”partier” istället för ”partiledare”. 
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2 BAKGRUND 
 

2.1 De svenska nykteristernas utomparlamentariska formering 1896-1911 
 

Folkrörelseagitationen för absolutism och rusdrycksförbud kom till Sverige tillsammans med 

införandet av internationella nykterhetsorganisationer, såsom Godtemplarorden (IOGT) 1879 

och Nykterhetsorden Verdandi (NOV) 1896.
9
 Jag har valt 1896 som startår för detta avsnitt, 

eftersom de svenska absolutistiska nykterhetsorganisationerna detta år började samlas i för-

budskongresser. 1896 års förbudskongress samlades, under ledning av IOGT och Svenska 

blåbandsföreningen, i Stockholm och här slogs fast att: ”Kongressens arbete syftade till att 

lagstiftningsvägen driva igenom det allmänna rusdrycksförbudet.”
10

 Förbudskongressens klart 

uttalade mål var alltså att utgöra en kraftfull utomparlamentarisk påtryckningsgrupp i 

nykterhetsfrågan och därmed pressa riksdagen till lagändring. För att uppnå sitt mål beslutade 

förbudskongressen att samlas vart tredje år, samma år som valet till riksdagens andra 

kammare.
11

 

Förbudskongressen började emellertid snart att inse att rusdrycksförbudet var tämligen av-

lägset. Angående 1902 års förbudskongress skriver Johansson: ”Även om kongressens slutmål 

fortfarande var ett allmänt lagstadgat rusdrycksförbud, valde man att enas kring mindre 

nykterhetspolitiska reformer i väntan på det stora slutmålet.”
12

 Nästa förbudskongress 1905 

präglades av en villrådighet om hur man skulle gå vidare, men så genomförde riksdagen röst-

rättsreformen 1907/09. Eftersom nykterhetsrörelsens medlemmar främst utgjordes av män ur 

arbetarklassen och den lägre medelklassen, så innebar rösträttsreformen att nykterhetsvänner-

nas politiska potential ökade dramatiskt. Detta gav nykterhetsrörelsen förnyat självförtroende 

och vid förbudskongressen 1908 beslutades om genomförandet av en s.k. ”folkomröstning” i 

förbudsfrågan. Här är dock benämningen ”folkomröstning” missvisande; eftersom den arran-

gerades helt utan statlig inblandning, av nykterhetsrörelsen själv, var det snarare frågan om en 

”opinionsundersökning”. Den genomfördes i augusti 1909 och visade på att en majoritet av 

Sveriges befolkning förmodligen stödde ett lagstadgat rusdrycksförbud.
13

 

                                                 
9
 Johansson 1995, s. 40 och Hedenborg & Kvarnström 2011, s. 202 

10
 Johansson 1995, s. 41 

11
 Johansson 1995, s. 40ff. 

12
 Johansson 1995, s. 43 

13
 Johansson 1995, s. 44-46 
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Vilken politisk betydelse hade då den svenska nykterhetsrörelsen i början av 1900-talet? 

Johansson skriver att: ”Nykterhetsrörelsen hade vuxit till den kanske mäktigaste intresse-

gruppen i svensk politik åren efter sekelskiftet.”
14

 Han får medhåll av Kvarnström, som 

hävdar att nykterhetsrörelsen hade sin största styrka kring 1910, med uppskattningsvis 

350 000 medlemmar.
15

 Att framför allt rösträttsreformen gav nykterhetsrörelsen ett stort 

politiskt inflytande efter 1909 framgår klart av redogörelsen i Johanssons avhandling.
16

 Enligt 

Möller spelade folkrörelserna (väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen) en 

viktig roll i Sveriges demokratiseringsprocess i början av 1900-talet, främst genom deras 

opinionsbildning och lobbyverksamhet, då en fjärdedel av andra kammarens ledamöter till-

hörde frikyrkorörelsen och en klar majoritet var nykterister.
17

 

Ytterligare två betydelsefulla beslut togs av 1908 års förbudskongress. Det ena var ett klar-

görande att nykterhetsrörelsen skulle verka för att endast riktiga förbudsvänner invaldes till 

riksdagen. Alltså en uttalad påtryckning mot de politiska partierna. Det andra beslutet var att 

formera Sveriges nykterhetssällskaps representantförsamling, bestående av de i kongressen 

ingående organisationernas ordförande och sekreterare, för att sköta den fortlöpande lobby-

verksamheten mellan förbudskongresserna. Även denna organisation blev ett mäktigt verktyg 

för att påverka politiken.
18

 Inför nästföljande förbudskongress 1911 fattade den nybildade 

representantförsamlingen ett djärvt beslut, som skulle komma att väcka stridigheter inom 

nykterhetsrörelsen, när man bjöd in den välkände läkaren Ivan Bratt som talare på kongressen. 

Bratt pläderade för ett långsamt och försiktigt framåtskridande mot förbudet, främst med hjälp 

av alkoholförsäljningsreformer. Inställningen till Bratts alkoholreformer delade nykterhets-

rörelsen och trots att de mest radikala absolutisterna misstänkte att han egentligen förespråk-

ade ett alternativ till alkoholförbudet, fick Bratt stöd av förbudskongressens majoritet. Detta 

innebar att förbudskongressen under februari 1911 formulerade sina två politiska delmål, 

vilka sågs som viktiga etapper på vägen mot ett rusdrycksförbud.
19

 ”Slutmålet skulle nås 

genom det lokala vetot och `samhällsinstitutionernas frigörande från ekonomiskt beroende av 

rusdrycksmedlen.`”
20

 Tanken på ett lokalt veto i rusdrycksfrågan var inte ny, utan hade 

                                                 
14

 Johansson 1995, s. 45 
15

 Hedenborg & Kvarnström 2011, s. 203 
16

 Johansson 1995 
17

 Möller 2012, s. 46f. 
18

 Johansson 1995, s. 40-45 
19

 Johansson 1995, s. 46f. 
20

 Johansson 1995, s. 48 Jämför detta med socialdemokraternas ”valmanifest” från 1908, där det står att partiet 
skall verka för ”nykterhetsarbetets främjande särskilt genom införande av lokalt veto samt genom 
förberedelser för det allmännas frigörelse från beroendet av rusdrycksinkomsterna.” Valmanifestet kunde 
nedladdas från http://snd.gu.se/sv/vivill/party/s/manifesto/1908 den 5 december 2013. 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/s/manifesto/1908
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diskuterats redan vid den andra förbudskongressen 1899, och innebar att enskilda kommuner 

själva skulle få införa rusdrycksförbud, om detta röstades igenom vid kommunal folkomröst-

ning.
21

 

 

2.2 Den parlamentariska formeringen och tillsättandet av nykterhets-

kommittén 
 

Det tidiga 1900-talets ”högerpartier” var inga politiska partier i modern mening, utan funger-

ade mer som sammanslutningar av högerorienterade politiker. Dessa politiska samman-

slutningar var främst verksamma inom riksdagens bägge kamrar. Efter genomförandet av 

allmän och lika rösträtt för män till riksdagens andra kammare 1909, upplevde högerpartierna 

motgångar vid riksdagsvalet 1911. Därför slog respektive kammares högerpolitiker ihop sina 

partier, vid 1912 års riksdag. Då bildades Första kammarens nationella parti och i andra 

kammaren bildades Lantmanna- och borgarepartiet, vilket leddes av Arvid Lindman (1913-

35). Högerpolitikerna fortsatte dock att dominera riksdagens första kammare och riksdagens 

nykterhetsgrupp. Högerpartiernas alkoholpolitiska ambition var att befrämja ”nykterhets-

arbetet och andra sedliga reformsträvanden”, men inte verka för ett allmänt rusdrycksförbud.
22

 

Dåtidens ”vänsterpartier” utgjordes främst av Liberala samlingspartiet
23

 och Sveriges 

socialdemokratiska arbetareparti (SAP). Främst tre frågor förenade dessa partier inför riks-

dagsvalet 1911. De kan rangordnas som rösträtts-, försvars- och nykterhetsfrågan.
24

 Många 

ledande personer inom Liberala samlingspartiet tillhörde nykterhetsrörelsen och frikyrko-

rörelsen. En majoritet av partimedlemmarna stödde därför strävan efter ett lagstadgat 

rusdrycksförbud. Men partiet var splittrat mellan dessa förbudsvänliga folkrörelseliberaler 

och kulturliberalerna (stadsliberalerna), vilka utgjorde en viktig partiminoritet som motsatte 

sig förbudet. Det krävdes en kraftfull partiledare som Karl Staaf för att hålla ihop dessa 

falanger, men motsättningen gjorde att kravet på ett lagstadgat rusdrycksförbud aldrig kunde 

skrivas in i partiprogrammet och 1923 splittrades partiet p.g.a. rusdrycksfrågan.
25

 Alla nykter-

                                                 
21

 Johansson 1995, s. 42 och 100. Angående hur utformningen av det lokala vetot ursprungligen var tänkt är 
Johanssons avhandling mycket otydlig. Endast utformningen i 1911 års nykterhetskommittés betänkande 
presenterar han i klartext. 
22

 Hedenborg & Kvarnström 2011, s. 223f. och Johansson 1995, s. 69-72, citat s. 69 och Norberg, Tjerneld & 
Asker 1988, Bd 1, s. 20f. 
23

 Begreppsförvirring råder då det ibland benämns ”Frisinnade landsföreningen” (Johansson 1995 och Möller 
2012) och ibland ”Liberala samlingspartiet” (Hedenborg & Kvarnström 2011 och Lewin 2002) under Karl Staafs 
ledning, det riktiga torde dock vara att använda namnet ”Liberala samlingspartiet” under perioden 1902-1923. 
(Hedenborg & Kvarnström 2011, s. 225 och 279) 
24

 Johansson 1995 och Möller 2012, s. 54ff. 
25

 Hedenborg & Kvarnström 2011, s. 279f. och Johansson 1995, s. 67-69 
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hetsföreningar, utom socialdemokraternas Verdandi, var partipolitiskt neutrala, men de både 

sökte och fann stöd hos SAP. ”Enligt de socialdemokratiska nykterhetsförespråkarna kunde 

självkänsla och klassmedvetenhet inom arbetarklassen bara åstadkommas om man avskaffade 

spritmissbruket.”
26

 Alltså drev SAP nykterhetsfrågan som bl.a. en klassfråga. Samtidigt var 

frågan känslig, eftersom Svenska bryggeriarbetareförbundet och flera andra arbetare-

organisationer, vars medlemmar fick sin inkomst av rusdrycksförsäljningen, var anslutna till 

SAP. Trots protester från dessa organisationer skrev socialdemokraternas partikongress 1908 

in ambitionen om att åstadkomma ett rusdrycksförbud, i punkt XI i partiprogrammet
27

 enligt: 

”Bekämpande av alkoholismen genom undervisning i alla offentliga skolor om alkoholens 

natur och verkningar på individ och samhälle samt ett lagstiftningsarbete, som genom det s.k. 

lokala vetot och andra effektiva lagstiftningsåtgärder leder till alkoholfrågans lösning.”
28

 

Nykterhetsorganisationernas medlemmar följde beslutet som togs vid 1908 års förbudskon-

gress och röstade vid ”det stora nykterhetsvalet 1911” på de förbudsvänliga ”vänsterpartier-

na”. Detta ledde till stora valframgångar för liberalerna och socialdemokraterna, vilka kom att 

dominera andra kammaren. I riksdagen uppstod då en parlamentarisk situation med en för-

budsfientlig första kammare (där högerpolitikerna dominerade) och en förbudsvänlig andra 

kammare.
29

 För att tillmötesgå alla sina väljare från nykterhetsorganisationerna, tillsatte den 

liberala ministären under Karl Staaf den 17 november 1911 en nykterhetskommitté. Denna 

fick till uppgift att arbeta fram lagförslag rörande ”lokalt veto för försäljning och utskänkning 

av brännvin, vin och öl [---] samt att åvägabringa en allsidig utredning rörande allmänt rus-

drycksförbud.”
30

 Dessutom skulle nykterhetskommitténs betänkande innehålla reformförslag 

angående den riksomfattande försäljningen och utskänkningen av rusdrycker, ”för att begrän-

sa rusdryckshanteringens skadliga verkningar.”
31

 Det första citatet från nykterhetskommitténs 

uppdrag är helt i linje med de radikala absolutisternas krav, varav den mest ryktbare var god-

templaren Johan Bergman,
32

 och visar på förbudsvännernas stora inflytande. Men det andra 

citatet pekar på att nykterhetskommittén också stod under inflytande av mer moderata nykter-

hetsvänner, så som medlemmarna av representantförsamlingen och Ivan Bratt. Kommittén 

                                                 
26

 Johansson 1995, s. 62 
27

 Johansson 1995, s. 62ff. Denna programpunkt har jag tidigast återfunnit i ”Program för Sveriges 
socialdemokratiska arbetareparti - Antaget på åttonde partikongressen i Stockholm 9-16 april 1911.”, vilket 
kunde nedladdas från http://snd.gu.se/sv/vivill/party/s/program/1911 den 5 december 2013. 
28

 Johansson 1995, s. 64 Notera här att punkt XI från 1911 års socialdemokratiska partiprogram, trots sin stora 
likhet, inte nämner det lokala vetot, se http://snd.gu.se/sv/vivill/party/s/program/1911 . 
29

 Johansson 1995, s. 70-73 och Lewin 2002, s. 443f. Vänsterpartiernas framgång i andrakammarvalet 1911 kan 
utläsas vid en jämförelse mellan tabell 1 och 2, i boken av Lewin. 
30

 Johansson 1995, s. 73 
31

 Johansson 1995, s. 73 
32

 Johansson 1995, s. 40, 47 och 50f. 

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/s/program/1911
http://snd.gu.se/sv/vivill/party/s/program/1911
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bestod av 10 män och en kvinna. Absolutisterna kom att dominera stort, då 8 av de kommit-

terade var förbudsvänner. Men alla dessa var ”moderata” (försiktiga) förbudsvänner, villiga 

att samarbeta med Bratt och hans reformidéer. Några av nykterhetskommitténs medlemmar 

var också hämtade direkt ur representantförsamlingen, så som kommitténs ordförande S. H. 

Kvarnzelius och Oskar Eklund. Andra välkända namn i kommittén var liberalen Carl Gustaf 

Ekman (som var statsminister 1926-28 och 1930-32) samt den förbudsskeptiske Ivan Bratt. 

Anmärkningsvärt är att nykterhetskommittén endast hade en socialdemokratisk medlem, riks-

dagsmannen Bernhard Eriksson.
33

 

Tillsättandet av nykterhetskommittén hälsades med glädje av den organiserade nykterhets-

rörelsen i allmänhet och av förbudsvännerna i synnerhet. Jag citerar Johanssons kärnfulla be-

skrivning av vad förbudsvännerna förmodligen tänkte och kände. ”För förbudsanhängarna 

tycktes förbudsfrågan komma allt närmare sin politiska lösning. Frågan var inte längre om 

utan när ett rusdrycksförbud skulle införas.”
34

 Samtidigt låg det en stor fara i förbudsvänner-

nas tillit till nykterhetskommittén. De hade nu accepterat att frågan om rusdrycksförbud skulle 

drivas inom, vad Johansson kallar, ”den parlamentariska lunken”
35

 och därför lutade de sig nu 

tillbaka och slappnade av. Johansson hänvisar här till en avhandling av Kjell Östberg där 

denne skriver att förbudsrörelsens accepterande av nykterhetskommitténs parlamentariska 

arbete skedde ”till priset av en temporär demobilisering av den utomparlamentariska förbuds-

opinionen, vilket kom att visa sig ödesdigert för förbudskravets realiserande.”
36

 Min egen 

tolkning, av Johanssons och Östbergs resonemang, är att förbudsvännerna helt enkelt tog ut 

segern i förskott. 

 

2.3 Bolag och motbok, enligt Göteborgs- och Stockholmssystemet 
 

Sveriges lagstiftning gällande utminutering och utskänkning av brännvin blev successivt allt 

mer restriktiv, genom bland annat 1855 och 1885 års försäljningsförordningar.
37

 I 1905 års 

försäljningsförordning inkluderades även vin och öl
38

. Det s.k. kommunala vetot mot bränn-

                                                 
33

 Johansson 1995, s. 46f., 74-76 
34

 Johansson 1995, s. 49 
35

 Johansson 1995, s. 130 
36

 Johansson 1995, s. 130f. 
37

 Johansson 2008, s. 63 och ”Lilla uppslagsboken”1966, Bd 7, sp. 393. Den senare referensen hävdar att 
lagstiftningen från år 1855 utgör grunden till all efterföljande nykterhetslagstiftning, i Sverige. 
38

 Till ”öl” räknades fr.o.m. 1903 maltdrycker med över 2,25 volymprocent alkohol. Övriga maltdrycker 
räknades som ”pilsnerdricka” eller ”svagdricka”. Se här Johansson 2008, s. 62. 
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vinsförsäljning hade egentligen lagstadgats redan i 1855 års försäljningsförordning,
39

 men 

1905 skärptes också denna lagstiftning. Johansson förklarar att: 

Ansvaret för att den restriktiva alkoholpolitiken genomfördes vilade på de kommunala myndigheterna. 

Genom den förändrade lagstiftningen hade stadsfullmäktige och på landet kommunalnämnden och – 

stämman i det närmaste erhållit självbestämmanderätt över hur rusdrycksförsäljningen lokalt skulle 

organiseras.
40

 

Effektiviteten i de tidiga formerna av det kommunala vetot var dock nedsatt på grund av di-

verse undantag i lagen.
41

 De många undantagen från det kommunala vetot såg, fram för allt, 

socialdemokraterna som en klassfråga; där ”de ekonomiskt bättre situerade” hade lättare att 

lagligt införskaffa rusdrycker, än den fattiga arbetareklassen.
42

 

Viktig för de senare s.k. alkoholförsäljningsreformerna var § 10 i 1855 års försäljningsför-

ordning, vilken kom att kallas bolagsparagrafen. Tillsammans med det kommunala vetot, gav 

bolagsparagrafen upphov till systembolagens födelse. ”Istället för den gängse bortauktioner-

ingen kunde, efter beslut av stadsfullmäktige, nämligen för ändamålet särskilt bildade bolag ta 

hand om rättigheterna – för tre år i taget – för utminutering och/eller utskänkning.”
43

 (Enligt § 

10 tillkom emellertid rätten att bilda bolag endast städerna, inte landskommunerna.) Genom 

att ge alkoholförsäljningsrättigheterna till vissa filantropiska och hårt reglerade bolag, kunde 

stadsfullmäktige befria rusdrycksförsäljningen från privat vinstintresse. Tanken var alltså att 

ingen skulle kunna tjäna (mycket) pengar på någon annan människas alkoholberoende.
44

 

Vid mitten av 1800-talet bildades bolag för kontrollerandet av brännvinsutskänkningen, 

alltså för krogverksamheten, i flera svenska städer
45

 och kort efter tillkomsten av ”bolagspara-

grafen” blev bolagen allmänt förekommande. Bolaget som bildades i Göteborg 1865 kom 

dock att bli mönsterbildande för alla efterföljande alkoholförsäljningsbolag, då det under be-

teckningarna ”Göteborgssystemet” och ”Göteborgssystembolaget” blev berömt, både inrikes 

och utrikes.
46

 1895 års försäljningsförordning påbjöd dessutom att alla liknande bolag skulle 

följa stadgarna i Göteborgssystemet, då den hävdade att bolagets ändamål var att ”i sedlig-

hetens intresse ordna och övervaka minuthandel med och utskänkning av brännvin inom 

staden och [det] må icke avse att bereda vare sig delägarna vinning utöver årlig ränta med 

högst fem procent å de av delägarna tillskjutna kontanta medel eller staden någon ekonomisk 

                                                 
39

 Johansson 2008, s. 49 och ”Lilla uppslagsboken”1966, Bd 7, sp. 393 
40

 Johansson 2008, s. 66 
41

 Johansson 2008, s. 62, not 82 
42

 Se t.ex. herr Ingvarsons yttrande i ”Andra Kammarens Protokoll nr 55 1917”, s. 23f. 
43

 Johansson 2008, s. 71 
44

 Johansson 2008, s. 71 och ”Lilla uppslagsboken”1966, Bd 7, sp. 393 
45

 1850 i Falun, 1852 i Jönköping och 1853 i Kalmar samt i Gävle 
46

 Johansson 2008, s. 71ff., 84 och ”Lilla uppslagsboken”1966, Bd 7, sp. 393 
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fördel.”
47

 Enligt 1905 års försäljningsförordning var all detaljhandel med brännvin, både i 

städerna och i landskommunerna, tvungen att ske via bolag av samma typ som Göteborgs-

systemet.
48

 

Ganska snart började emellertid Göteborgssystemets effektivitet att ifrågasättas av ”nykter-

hetsrörelsen, socialt engagerade politiker och läkare”. Skälet till detta var ökningen ”av miss-

bruket och de ständigt ökande [… antalen] fylleriförseelser”. Johansson pekar på att ifråga-

sättandet delvis bottnade i medelklassens rädsla för den okontrollerade (vilda) arbetarklassen, 

då han skriver att: ”Fylleribrotten, osedligheten och störandet av den allmänna ordningen 

uppmärksammades inte minst bland den snabbt växande arbetarbefolkningen i de större 

städerna.”
 49

 Direktören för Göteborgssystembolaget, Ernst Andrée, ansåg att man borde 

införa en individuell kontroll, vid utminuterandet av brännvin. Enligt hans förslag skulle 

utminuteringen endast ske till dem som på förhand anmält sig till systembolaget. Den som då 

befunnits vara ”hemfallen åt dryckenskap”
50

, skulle erhålla en speciell kupongbok, vilken 

skulle begränsa hans inköpsrätt.
51

 I praktiken ville alltså Andrée införa motbok endast för 

individer hemfallna åt dryckenskap. Ivan Bratt ville gå ett steg längre och föreslog att alla 

köpare hos bolagen skulle avkrävas skriftlig rekvisition, vid utminuteringen av brännvin; 

vilket Andrée ansåg vara praktiskt ogenomförbart.
52

 Men eftersom Bratt var ledamot i 

nykterhetskommittén, och även i övrigt var en inflytelserik stockholmare, så fick han tillåtelse 

att grunda ett nytt systembolag. Den 10 april 1913 erhöll så de nybildade bolagen 

Aktiebolaget Stockholmssystemet och Aktiebolaget Stockholms folkrestauranger de 

försäljningsrättigheter Göteborgssystembolaget tidigare haft i huvudstaden, av Stockholms 

stadsfullmäktige. I ledningen för Stockholmssystemet satt, bland andra, Ivan Bratt och 

Hjalmar Branting. Värt att notera är också att det var kommittéledamoten S. H. Kvarnzelius 

som övertalade Bratt att överge idén om skriftlig rekvisition och istället införa kupongbok, 

                                                 
47

 Johansson 2008, s. 81. Sista delen av citatet återfinns nästan ordagrant i ”memorial 32” § 19 mom. 1, från ” 
Bihang till Riksdagens Protokoll vid Lagtima Riksdagen i Stockholm år 1917. Sjunde Samlingen.”. 
48

 Johansson 2008, s. 82. Undantag kunde göras för ”utskänkningsrättigheter”; vilka kunde överlåtas på privata 
aktörer utom bolagen, men dessa var i sin tur tvungna att inhandla allt sitt brännvin från bolagen. Dessa privata 
krogars handel med bolagen torde snarast betecknas som ”partihandel”. 
49

 Styckets citat är hämtade från Johansson 2008, s. 129. 
50

 Johansson 2008, s. 131 
51

 Johansson 2008, s. 130f. Observera att man vid denna tidpunkt, tidigt 1900-tal, alltid tänkte sig alkoholisten 
som en ”man”. Detta framgår såväl av Johanssons böcker, som av lagtexten i ”memorial 32”, från ”Bihang till 
Riksdagens Protokoll vid Lagtima Riksdagen i Stockholm år 1917. Sjunde Samlingen.”. 
52

 Johansson 2008, s. 131f. 
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d.v.s. motbok, vid utminutering av brännvin. AB Stockholmssystemet införde bestämmelserna 

om motboken, vid sina försäljningsställen, den 26 februari 1914.
53

 

 

2.4 Nykterhetskommitténs betänkande 1914 
 

I mitten av januari 1914 var nykterhetskommittén klar med sitt betänkande och detta sändes 

då ut på remiss (för påseende) ”till en rad myndigheter och korporationer.”
54

 Nykterhetssäll-

skapets representantförsamling var positivt inställd;
55

 övriga remissinstanser; däribland social-

styrelsen, kontrollstyrelsen och bryggeriarbetareförbundet; sågade betänkandet.
56

 

På grund av den starka kritiken lade ministären Hammarskjöld fram en starkt beskuren 

version av betänkandet till riksdagen, Kungl. Maj:t:s proposition Nr 242, där man bl.a. ute-

slutit förslaget om det lokala vetot. Propositionen bifölls av första kammaren, sommaren 

1914. Via en rad motioner, behandlade av bevillningsutskottet, stödde istället andra kammar-

en kommittébetänkandet.
57

 

För att förstå hur denna situation gav upphov till en beslutsdöd, där någon ny lag angående 

alkoholförsäljningen inte kunde läggas fram, måste vi veta något om hur Sveriges tvåkammar-

system fungerade. Riksdagens första och andra kammare ersatte ståndsriksdagen den 22 juni 

1866, efter representationsreformen. Enligt denna krävdes båda kamrarnas bifall för att en 

lagändring skulle kunna genomföras.
58

 Inom kamrarna rådde principen ”en man, en röst” och 

den enkla majoritetsregeln.
59

 

                                                 
53

 Johansson 2008, s. 134f. Den av bevillningsutskottet föreslagna lagtexten angående motboken återfinns i 
”memorial 32”, 4 kapitlet, paragraferna 29, 30, 41, 45 (moment 2 och 4), 48 och 49 i ”Bihang till Riksdagens 
Protokoll vid Lagtima Riksdagen i Stockholm år 1917. Sjunde Samlingen.”. 
54

 Johansson 1995, s. 108 
55

 Johansson 1995, s. 109f. De radikala absolutisterna, med godtemplaren Johan Bergman som förgrunds-
gestalt, var dock starkt kritiska; då de ansåg att betänkandet förhalade rusdrycksfrågans definitiva lösning. 
56

 Johansson 1995, s. 113 ff. 
57

 Johansson 1995, s. 118f. 
58

 Möller 2012, s. 30f. 
59

 Andra Kammarens Protokoll nr 53 1917, s. 49 och Andra Kammarens Protokoll nr 55 1917, s. 47f. 
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2.5 Bevillningsutskottets sammanjämkningsförslag 1917 
 

Nykterhetskommitténs lagförslag hade alltså fallit år 1914 och låsningen mellan riksdagens 

bägge kamrar tycktes total. Istället försökte många nykterhetsvänner utverka ett tillfälligt för-

bud för rusdryckstillverkning med tanke på kristiden under första världskriget, såsom ärke-

biskop Nathan Söderblom.
60

 Andra använde det kommunala vetot för att förverkliga en 

restriktiv alkoholförsäljning, såsom Ivan Bratt.
61

 I riksdagen hände det däremot inte mycket, 

angående nykterhetsfrågan, mellan sommaren 1914 och våren 1917. Johansson skriver att: 

”Tidigare har riksdagsdebatten kring nykterhetskommitténs betänkande inte givits något 

större utrymme. Positionerna var låsta och argumenten välkända och etablerade.”
62

 

Våren 1917 tog emellertid riksdagen, via en rad motioner, upp nykterhetskommitténs 

lagförslag på nytt. Första kammaren stödde en motion av von Hofsten
63

 (högern)
64

, vilken i 

stort sett byggde på proposition Nr 242 från 1914. Andra kammaren gav fortfarande nykter-

hetskommitténs förslag sitt stöd. Därför försökte riksdagens bevillningsutskott komma fram 

med ett sammanjämkningsförslag, som båda kamrarna kunde enas om. Bevillningsutskottets 

sammanjämkningsförslag kom i stort att följa nykterhetskommitténs lagförslag, med det 

viktiga undantaget att det utelämnade det lokala vetot. Första kammaren tog här ett stort steg 

närmare andra kammaren och accepterade sammanjämkningsförslaget.
65

 

Skulle andra kammaren komma att acceptera den stora eftergiften från första kammaren 

och samtidigt släppa sin hjärtefråga, införandet av det lokala vetot? Den 2 maj återremitterade 

andra kammaren ärendet till bevillningsutskottet, i hopp om att få ett bättre sammanjämk-

ningsförslag som inkluderade det lokala vetot. Bevillningsutskottet stod dock fast vid det 

lagda förslaget. Den 9 maj 1917 släppte så andra kammaren sitt ytterst seglivade krav på det 

lokala vetot och biföll bevillningsutskottets lagförslag i memorial 32.
66

 

                                                 
60

 Johansson 1995, s. 131ff. 
61

 Johansson 1995, s. 138f. och ”Lilla uppslagsboken”1966, Bd 7, sp. 393f. 
62

 Johansson 1995, s. 156 
63

 Motionen av von Hofsten återfinns i ”Bihang till Riksdagens Protokoll vid Lagtima Riksdagen i Stockholm år 
1917. Fjärde Samlingen. Band 2.”. 
64

 För enkelhetens skull kallar jag politiker från ”Första kammarens nationella parti” och ”Lantmanna- och 
borgarepartiet” för tillhörande ”högern”. 
65

 Johansson 1995, s. 156f. 
66

 Johansson 1995, s. 156-158 
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3 EN METOD FRÅN RATIONALISTISK SPELTEORI 
 

”Endast individer kan sägas handla rationellt – inte kollektiv.”
67

 

 

3.1 Vad är rationalistisk spelteori?68 

 

Rationalistisk (spel)teori bygger på den berömda röstningsparadoxen, vilken kortfattat säger: 

Om de tre jämnstarka aktörerna A, B och C har preferensordningarna enligt; 

A: a – b – c, B: b – c – a och C: c – a – b, så kan ingen av dem vinna om alla håller fast vid sin 

preferensordning. 

 

Exempel: 

Vi har de tre aktörerna; första kammaren (FK), andra kammarens moderata nykterhetsvänner 

(AKm) och andra kammarens radikala nykterhetsvänner (AKr). 

Preferenserna som finns är; status quo (sq), restriktiv försäljningslagstiftning (rfl) och 

lokalt veto (lv). 

Antag att de tre aktörernas preferenser är; 

FK: sq – rfl – lv, AKm: rfl – lv – sq och AKr: lv – sq – rfl. 

Vi ställer upp förhållandet i en tabell enligt; 

Tabell 1: 

 sq rfl lv 

FK 3 poäng 2 poäng 1 poäng 

AKm 1 poäng 3 poäng 2 poäng 

AKr 2 poäng 1 poäng 3 poäng 

 

Antag nu att FK träffar en överenskommelse med AKm, utan att dessa aktörer ändrar sina 

preferenser. Vi erhåller då resultatet: sq 4 poäng, rfl 5 poäng och lv 3 poäng. 

Alltså: rfl – sq – lv  

                                                 
67

 Lewin 2002, s. 9 
68

 Som mall till nedanstående resonemang använder jag Lewin 2002, s. 9-17. 
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Motsvarande överenskommelse mellan AKm och AKr ger: sq 3p, rfl 4p och lv 5p. 

Alltså: lv – rfl – sq 

Motsvarande överenskommelse mellan AKr och FK ger: sq 5p, rfl 3p och lv 4p. 

Alltså: sq – lv – rfl 

 

I den första överenskommelsen var rfl vinnaren och lv förloraren. I den andra överens-

kommelsen var lv vinnaren och sq förloraren. I den tredje överenskommelsen var sq vinnaren 

och rfl förloraren. Slutresultatet blir alltså; sq: 1 vinst och 1 förlust, rfl: 1 vinst och 1 förlust, 

lv: 1 vinst och 1 förlust. (För att göra rättvisa åt namnet röstningsparadoxen kan vi tänka oss 

att överenskommelserna skedde genom voteringar, mellan respektive aktörsgruppers anhäng-

are.) 

Sett till hela detta politiska förfarande får vi alltså en cirkelgång, med låsta positioner. 

Minst en aktör måste ändra sin preferenslista, för att häva denna låsning. I detta fall kan bara 

politiskt beslut träffas genom strategiskt handlande. Lewin förklarar att: ”Manövrerande i 

syfte att få åtminstone något när man uppenbarligen inte kan få allt kallas strategiskt 

handlande.”
69

 Den rationalistiska spelteorin kommer till användning, när man försöker belysa 

vilka strategiska handlanden politiska aktörer använder sig av. 

 

3.2 Hur använder jag mig av rationalistisk spelteori? 
 

Mitt användande av rationalistisk spelteori framgår av ovanstående exempel, angående röst-

ningsparadoxen. Vid riksdagsdebatten i andra kammaren, om bevillningsutskottets samman-

jämkningsförslag våren 1917, förekom tre kollektiva aktörer. En av dem kan sägas vara första 

kammaren (FK), som genom att överge sin tidigare preferensordning satte press på andra 

kammaren (AK). Av mitt bakgrundskapitel har kunnat utläsas hur AK i sin tur bestod av två 

stora kollektiva aktörer (falanger), bestående av moderata och radikala nykterister, vilka jag 

som ovan förkortar AKm respektive AKr. AKm utgjordes främst av de nykterister som hade 

anknytning till representantförsamlingen samt nykterhetskommittén och stödde Ivan Bratt och 

hans reformidéer.
70

 AKr bestod av mer hårdföra absolutister, vilka såg det lokala vetot som 

den viktigaste vägen till sitt mål; det allmänna rusdrycksförbudet.
71

 

                                                 
69

 Lewin 2002, s. 13 
70

 Johansson 1995, s. 46f., 74-76 och 109f. 
71

 Johansson 1995, s. 46f. och 105 
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Jag betraktar här dessa kollektiva aktörer som jämnstarka, eftersom beslut om lagändring 

alltid var tvungen att ske i ”två steg”. Vi kan säga att steg ett var en överenskommelse i kam-

rarna var för sig och steg två var en överenskommelse mellan kamrarna. Jag har endast stude-

rat debatten i andra kammaren och kan därför inte säga något om den interna diskussionen i 

första kammaren. I steg ett i AK visar oss dock riksdagsprotokollen att de moderata och radi-

kala nykterhetsvännerna var jämnstarka, om vi antar att de flesta av dem inte övergav ovan-

stående preferensordningar. Protokoll 53 visar att AKr:s linje vann med rösterna 87 mot 82, 

vid voteringen i andra kammaren den 2 maj 1917.
72

 Vid voteringen i andra kammaren den 9 

maj 1917 vann däremot AKm:s linje med 111 röster mot 80, enligt Protokoll 55, vilket kan 

tolkas som att endast sju ledamöter ändrat sig och AKm fick sitt största rösttillskott från dem 

som inte tillhörde någon nykterhetsfalang.
73

 Den 2 maj röstade endast 169 av AK:s 230 leda-

möter, men den 9 maj röstade hela 191 AK-ledamöter. I steg två möts så de överenskommel-

ser som kamrarna fattat var för sig. Alltså möts hela första kammaren och hela andra 

kammaren i steg två. Detta leder oss lätt till ”tankekullerbyttan” FK = AKm + AKr, om vi 

tänker oss hela beslutsprocessen i ett steg. Men tänker vi oss beslutsprocessen i två steg kan 

vi, utifrån givna premisser, göra antagandet FK = AKm = AKr. (I detta fall betyder ” = ” att 

de kollektiva aktörerna är jämnstarka, de är naturligtvis inte identiska.) 

Enligt rationalistisk teori måste man, hävdar Lewin, studera de kollektiva aktörerna genom 

representativa individaktörers agerande. Studerar man en handling (ett beslut) endast på kol-

lektiv nivå, framträder dåligt de rationella intentioner individaktörerna haft bakom hand-

lingen.
74

 Utifrån detta resonemang betraktar jag även FK representerat vid riksdagsdebatten i 

AK, eftersom FK hade flera ideologiska meningsfränder bland AK:s minoritet av ”höger-

ledamöter”.
75

 

Rationell teori arbetar ofta med s.k. spelmatriser. Jag ämnar dock inte göra uppställningar i 

spelmatriser, i min analys av riksdagsdebatten, eftersom jag har tre aktörer (spelare) samt tre 

alternativ och Lewin skriver att ”med tre spelare och tre alternativ blir det ganska komplicerat 

och det är inte alls nödvändigt för att framhäva poängen med det spelteoretiska resonemang-

et.”
76

 Istället tänker jag använda mig av en uppställning liknande den i ”Tabell 1”, för att av-

göra vilken kollektiv aktör vi kan betrakta som vinnare respektive förlorare, vid 1917 års riks-

dagsbeslut i rusdrycksfrågan. 
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Jag ska ytterligare motivera mitt val av alternativ. I 1917 års rusdrycksdebatt var den stora 

skiljelinjen mellan AKm och AKr hur man värderade Bratts, via nykterhetskommittén, förslag 

om restriktiv försäljningslagstiftning (rfl) respektive det lokala vetot (lv). De två ”tyngsta” 

personerna i nykterhetskommittén, Ivan Bratt och ordföranden S. H. Kvarnzelius, hade via AB 

Stockholmssystemet och AB Stockholms folkrestauranger redan praktiserat Bratts idéer under 

nästan fyra års tid.
77

 Det torde inte vara långsökt att anta att AKm egentligen prioriterade rfl 

framför lv. Vi kan också anta att AKr prioriterade status quo (sq) framför rfl, eftersom Bratts 

försäljningsreformer sågs som ett alternativ (en konkurrent) till det allmänna rusdrycks-

förbudet.
78

 Majoriteten av ledamöterna i FK företrädde däremot de arbetsgivare som, av 

nykterhetsvännerna, fick öknamnet ”rusdryckskapitalet”.
79

 Av detta skäl och av deras in-

ställning till allmän och lika rösträtt
80

 kan vi slutligen anta att FK:s högsta önskan var att be-

vara status quo och till varje pris tillintetgöra idén om det lokala vetot. 

 

3.3 Varför använder jag rationalistisk spelteori? 
 

”En bild säger mer än tusen ord” är ett vanligt ordspråk. Analogt kan den rationella teorin 

hjälpa oss att få en helhetsbild av ett komplicerat händelseförlopp. Med hjälp av den rationella 

teorin kan vi lättare operationalisera (göra om till kvantifierbara/mätbara storheter) olika 

aktörer och deras ståndpunkter, genom t.ex. tabeller eller spelmatriser, ur vilka vi sedan gan-

ska enkelt kan utläsa resultat. Jag vill poängtera att omvandling av ord till siffror i en tabell 

ingalunda behöver ge en mer ”objektiv” beskrivning av verkligheten. Vinsten ligger istället i 

komprimeringen och den större åskådlighet, som förhoppningsvis följer av denna. 
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4 KÄLLANALYS MED RATIONALISTISK SPELTEORI 
 

Det svenska Andrakammarvalet 1917 hölls på hösten
81

 och eftersom bevillningsutskottets 

sammanjämkningsförslag, om förordning angående försäljning av rusdrycker, behandlades 

av riksdagens andra kammare den 2 maj
82

 och den 9 maj
83

 1917; var det mandatfördelningen 

från Andrakammarvalet 1914 som var aktuell.
84

 Andra kammarens 230 mandat var då för-

delade på 87 för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, 86 för Lantmanna- och borgare-

partiet (högern)
85

 och 57 för Liberala samlingspartiet (liberalerna).
86

 Uppgifterna om andra-

kammarledamöternas partitillhörighet har jag hämtat från uppslagsverket Tvåkammarriksdag-

en 1867-1970. Ledamöter och valkretsar (utgivet i fem band 1985-1992 på Almqvist & Wik-

sell: Stockholm).
87

 

 

4.1 Analys av 1917. ANDRA KAMMARENS Protokoll. Nr 5388 

 

Eftersom riksdagens bägge kamrar inte kunde enas om någon ny ”alkoholförsäljningslag”, 

hade riksdagens bevillningsutskott fått i uppdrag att utarbeta ett sammanjämkningsförslag 

mellan ett lagförslag enligt motion 162
89

, vilken stöddes av första kammaren, och nykterhets-

kommitténs lagförslag, vilket stöddes av andra kammaren. Sammanjämkningsförslagets full-

ständiga namn var ”Memorial 32 – angående brännvins- samt vin och ölhandelns ordnande 

ävensom i samband därmed stående frågor”
90

, men benämndes oftast bara ”memorial 32”. 

Onsdagen den 2 maj 1917 blev så nykterhetsvännerna i riksdagens andra kammare tagna 

på sängen; när de fick veta att första kammaren, helt oväntat och med förkrossande majoritet, 

redan antagit bevillningsutskottets sammanjämkningsförslag (med 83 röster mot 29). Nu var 
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även andra kammaren tvungen att ta ställning till memorial 32, för att bryta ett högst besvär-

ande dödläge, angående nykterhetsfrågan.
 91

 

I denna debatt yttrade sig 20 ledamöter, varav alla utom fyra talare tillhörde ”högern”. Av 

protokollet i sin helhet framgår att de radikala nykterhetsvännerna – företrädda av två leda-

möter som också satt med i bevillningsutskottet, liberalen Röing och socialdemokraten Palm-

stierna – förväntades vinna den kommande voteringen. Debattens förste talare, herr Röing, 

klargör de radikala nykterhetsvännernas ståndpunkt, när han yrkar på att ärendet återremi-

teras
92

 för att det lokala vetot skall inarbetas i bevillningsutskottets sammanjämknings-

förslag.
93

 Näste talare, herr Nilsson i Bonarp, klargör de moderata nykterhetsvännernas 

ståndpunkt, när han säger sig inte vilja ha någon återremiss av ärendet. Han menar att 

sammanjämkningsförslaget, i stort sett, är samma sak som den av nykterhetskommittén 

föreslagna försäljningsreformen, fast utan det lokala vetot, och yrkar därför på att andra 

kammaren genast fattar beslut i frågan.
94

 Och där har vi kärnan i resten av debatten, 

återremiss eller besluttagande. 

Vad är det då som gjort att merparten av nykterhetskommitténs förslag åter blivit aktuellt 

och som därmed gett upphov till bevillningsutskottets sammanjämkningsförslag? Herr Welin 

(högern) ger oss ett svar, när han hävdar att det nu kommer en utsträckt hand från ”första 

kammaren, då dess majoritet blivit villig att ansluta sig till den försäljningsreform, som 

åtminstone i huvudsak har framlagts av nykterhetskommittén, och som första kammaren ställt 

sig avvisande mot under trenne år å rad."
95

 Welin fortsätter: 

Jag anser, att första kammaren har gjort en mycket stor eftergift, som vi här i denna kammare, där 

åskådningen i huvudsak är en annan, borde värdera […] Vi kunna knappt säga, att det vid samman-

jämkningen skett en kompromiss inom utskottet mellan första och andra kammarens åskådning, ty första 

kammaren hade redan förut gått så långt som man någonsin vågat hoppas
96

 

 

Låt oss analysera detta med den rationella spelteorin! Herr Welin påstår att första kammaren 

låtit sina två första preferenser byta plats: från sq – rfl – lv till rfl – sq – lv och därmed har det 

uppstått en möjlighet att bryta beslutsdöden i röstningsparadoxen. Enligt Lewin har då första 

kammaren använt sig av en strategi som kallas ”kohandel”.
97

 Lewin förklarar att kohandel 

”innebär att man gör avsteg från sina preferenser i en viss sakfråga, som inte är så viktig för 
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en, som motprestation till motsvarande preferensbyte av medspelaren i en annan fråga, som 

man tycker är viktigare.”
98

 

Men eftersom FK byter plats på sin första och andra preferens, hur kan jag då påstå att de 

gör avsteg i en fråga av mindre vikt för dem? Som jag tidigare skrivit, analyseras här endast 

debatten i andra kammaren, men ur denna debatt kan vi indirekt utläsa hur första kammaren 

kan ha resonerat. Herr Larsson i Kroken (högern) håller med dem som ”säga: det lokala vetot 

är ingen nykterhetsfråga utan en politisk fråga, en rösträttsfråga.”
99

 Herr Räf (högern) hävdar 

samma sak, när han säger att ”det centrala i det lokala vetot är rösträtten som således blir 

centralpunkten i nykterhetssaken.”
100

 De radikala nykteristerna återfanns främst hos dåtidens 

”vänsterpartier”, samma partier som hårt drev frågan om allmän och lika rösträtt.
101

 Även om 

de radikala nykteristerna själva hävdade att syftet med det lokala vetot var att ”kommun för 

kommun torrlägga Sverige”
102

, så fruktade de konservativa i både första och andra kammaren 

att det lokala vetot var ett sätt att ”smygvägen” införa den allmänna och lika rösträtten.
103

 

Grundtesen i Lewins bok är att det är viktigast för den potentielle förloraren att vara en god 

strateg.
104

 I och med tillsättandet av nykterhetskommittén och det goda utfallet av AB Stock-

holmssystemets verksamhet, började FK se slaget om den äldre formen av alkoholförsäljning 

(status quo) som förlorat.
105

 Första kammaren, där de konservativa var i majoritet, var alltså 

beredd att göra ett negativt val, då man erbjöd sig att offra sin förstapreferens i utbyte mot att 

kunna utmanövrera det förhatliga lokala vetot. 

Vilken kollektiv aktör avsåg då FK att bedriva kohandel med? Svaret ger sig självt om vi 

studerar preferensordningarna. FK:s erbjudande var den nya preferensordningen rfl – sq – lv. 

AKm:s gamla preferensordning var rfl – lv – sq. Alltså erbjöd sig FK att byta plats på sina två 

första preferenser och förväntade sig som motprestation ”bara” att de moderata nykteristerna 

skulle byta plats på sina två sista preferenser, till rfl – sq – lv. Man måste beundra elegansen i 

de konservativas taktik, de lyckades framställa sig som storsinta genom att ge upp ett slag 

som egentligen redan var förlorat. 

Första kammarens konservativa hade lyckats med två saker till: dels hade de splittrat 

nykterhetsvännerna i andra kammaren ytterligare, dels hade de lyckats att framställa sig som 

handlingskraftiga; i motsats till AKm och AKr. Jag tolkar tystnaden hos AK:s ”vänsterleda-
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möter”, under debatten den 2 maj, som att man i ren desperation ville återremittera ärendet till 

bevillningsutskottet för att vinna tid. Denna strategi kallar Lewin att ”hänvisa frågan till annan 

instans”.
106

 

De som ville återremittera ärendet till bevillningsutskottet, för ny behandling, vann den 

följande voteringen med 87 röster mot 82.
107

 

 

4.2 Analys av 1917. ANDRA KAMMARENS Protokoll. Nr 55108 

 

Blott en vecka senare läggs åter den heta potatisen i andra kammarens händer, då bevillnings-

utskottet förklarar att man inte tänker ändra sitt sammanjämkningsförslag. Istället uppmanas 

nu andra kammaren, vänligt men bestämt, att fatta beslut i frågan. För att sätta extra press på 

AK, betonar utskottet ytterligare en gång att första kammaren redan bifallit förslaget.
109

 

I denna debatt yttrade sig 15 ledamöter; varav sex var liberaler, sex socialdemokrater och 

tre tillhörde högern. Debatten var, trots den övervägande mängden debattörer från ”vänster-

partierna”, jämn; eftersom tre liberaler och en socialdemokrat anslöt sig till 

”högerdebattörerna” och yrkade på bifall till sammanjämkningsförslaget. Av talarna var det 

alltså sju som yrkade på bifall till, och åtta avslag på, det föreliggande förslaget. 

Andrakammardebatten den 9 maj 1917 blev härav mindre ensidig, än föregående 

alkoholförsäljningsdebatt.
110

 

Jag har i detta avsnitt ambitionen att försöka belysa vilka strategier, förhoppningar och far-

hågor som kan utläsas ur debatten och citerar därför flitigt kammarledamöternas yttranden. 

När nu inte de radikala nykteristerna i AK längre kunde använda strategin att ”hänvisa frågan 

till annan instans”, för att vinna tid, vilken strategi skulle de då använda sig av? Att de verk-

ligen kände det angeläget att vinna tid och varför detta var så angeläget, förklarar debattens 

förste talare herr Rune (liberal och ledamot av bevillningsutskottet), genom att säga: 

Min erfarenhet har sagt mig, att första kammaren visserligen har mycket stor benägenhet att säga nej till varje 

reformförslag, men min erfarenhet säger mig också, att när första kammaren hållit på att säga nej till 

reformförslag, som stödjas av ett övervägande flertal inom vårt land, så visar det sig, att första kammaren 

ändå till sist ger med sig. Det ha vi sett beträffande rösträttsfrågan
111
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Herr Rune pekar här på en förhoppning hos AKr, som ständigt återkommer i debatten, 

nämligen att den rådande ”samhällsvinden” blåser i de radikala nykteristernas riktning och att 

de därför bör kunna vänta ut de konservativas motstånd. Att ”hänvisa frågan till annan 

instans” var en förhalningsstrategi och den nya förhalningsstrategin AKr förordar är helt 

enkelt ett avslag av sammanjämkningsförslaget.
112

 

Men redan näste talare, herr Sävström (socialdemokrat), uttrycker farhågor angående den-

na strategi, eftersom man inte längre kan räkna med en välvilligt inställd regering. Han på-

minner sina åhörare om borggårdskrisen i februari 1914,
113

 vilken medförde: 

att den dåvarande liberala regeringen [under Karl Staaf] nödgades avgå och den Hammarskjöldska kom i 

stället […] Det visade sig också snart, att den Hammarskjöldska regeringen icke hyste något större intresse 

för frågans lösning, och däri ha vi säkerligen att söka en betydande orsak till frågans fall från 1914 och fram 

till i år. I detta ögonblick är ställningen fortfarande densamma, ty jag förmodar, att den nuvarande regeringen 

[under Carl Swartz] i denna fråga icke hyser större intresse än den föregående
114

 

 

Herr Sävström (och flera av de följande talarna) visar oss här en tvehågsenhet som fanns hos 

AKr; man kände sig trygg i att ha folkmajoritetens stöd, men fruktade samtidigt den växande 

styrkan i motståndet hos vissa intressegrupper. I sitt yttrande nämner Sävström främst de 

”som äro ekonomiskt intresserade av [alkohol-]hanteringen”
115

 och förbundet för medborgar 

frihet (den s.k. appellismen). Appellismen är värd att notera eftersom motståndet mot ett 

allmänt lagstadgat rusdrycksförbud hade hårdnat inom socialdemokratin, liksom hos grupper 

av liberaler, sedan nykterhetskommittén kom med sitt betänkande 1914.
116

 Trots detta tänker 

minsann inte en man som Sävström vika ner sig och vi kan klart se rösträttsdimensionen av 

det lokala vetot, när han frågar sina åhörare: 

Skall då aldrig den tid komma då denna kammares flerfaldiga gånger uttryckta vilja får bli den bestämm-

ande? Är det meningen att vi alltid skola böja oss för vad majoriteten i första kammaren i nåder behagar 

föreslå? Borde det icke i stället vara så, att när det gäller folkets självbestämmanderätt, som det ju här ytterst 

är fråga om, den folkvalda kammarens vilja respekterades?
117

 

 

Den förste av högerns talare, herr Jeansson i Kalmar (vilken även var ledamot av bevill-

ningsutskottet), hävdar att verkliga nykterhetsvänner inte kan ha något emot sammanjämk-

ningsförslaget, eftersom det lokala vetot är tämligen betydelselöst i alkoholförsäljningshänse-

ende. Underförstått kan vi anta att han anser att kampen om det lokala vetot har en annan 

betydelse, även om han bara kommer med insinuationer.
118
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Desto tydligare är näste talare, socialdemokraten Ingvarson, som utan omsvep förklarar att 

kampen om det lokala vetot är en kamp för allmän och lika rösträtt. Så tolkar jag följande 

yttrande av Ingvarson. 

[Ett] av de skäl, som gör, att jag för min del ovillkorligen måste fordra, att detta förslag skall förknippas med 

det lokala vetot för att kunna antagas, det är det […] att Sveriges kvinnor skola få ha sitt ord med i laget, då 

det gäller att avgöra inom de olika kommunerna angående försäljning av sprithaltiga drycker […] såvitt icke 

herrarna vilja följa det parti, jag tillhör, och ge alla både män och kvinnor hel och full politisk och kommunal 

rösträtt
119

 

 

Jag finner emellertid yttrandet av herr Pettersson i Södertälje (liberal och ledamot av nykter-

hetskommittén) vara det mest informativa i hela debatten, då han menar att både de som 

stödjer sammanjämkningsförslaget och de som är motståndare till detsamma, gör sig skyldiga 

till överdrifter. 

[Det] förslag, som nu föreligger, saknar bestämmelser om den allmänna folkomröstningen eller, såsom denna 

populärt ehuru enligt min tanke icke fullt riktigt, brukar uttryckas, det lokala vetot […] det lokala vetot 

[skall] vara ett medel för den stora massan av befolkningen, som mest får lida av en sådan slapp lagtillämp-

ning, att åtminstone inom vederbörande kommun förbjuda en hantering, som alltid är farlig och som på den 

platsen visat sig vara påtagligt skadlig.
120

 

 

Därför anser Pettersson att de konservativa överdriver när de säger att det lokala vetot enbart 

är en fråga om allmän och lika rösträtt, det är också en nykterhetsfråga. Men han hävdar även 

att de som motsätter sig sammanjämkningsförslaget gör sig skyldiga till lika stora överdrifter, 

när de säger att: 

ett antagande av detta förslag innebär, att andra kammaren >>böjer sig för första kammarens maktspråk>> 

eller >>kapitulera för herr Trygger
121

>> o.s.v. Det är en mycket känslig sträng, som vidröres med dylika 

talesätt. I denna kammare är man nämligen mycket ömtålig för, att ett beslut i en eller annan fråga skall synas 

som en kapitulation, en eftergift för medkammaren […] Nu har första kammaren utan inbjudan från denna 

kammare fattat ett beslut, som […] inför i lagen bestämmelser om individuell kontroll vid brännvins-

försäljningen som ställer öl och vin under individuell försäljningskontroll, som förbjuder den privata vin-

importen, som går ut på att radikalt avskära det privata vinstintresset från rusdryckshanteringen […] och som 

t.o.m. – jag nämner det som en kuriositet – upptager i lagen termen >>rusdrycker>>, som man först spottat åt 

såsom ett otillständigt uttryck för fanatism.
122

 

 

Pettersson i Södertälje är den mest vältalige av de debattörer som ber ”att få yrka bifall till 

sammanjämkningsförslaget.”
123

 Men liberalen Nils Edén, som i sak egentligen är överens med 

Pettersson, visar oss att även en moderat nykterhetsvän kan motsätta sig sammanjämknings-

förslaget; då han betraktar det lokala vetots rösträttsdimension som det viktigaste. Edén för-

klarar detta med att: 

[Även] den, vilken i likhet med mig själv ej är absolutist, är skyldig taga hänsyn till […] att detta lokala veto 

[… är] det rent demokratiska inslaget i nykterhetsreformen i dess helhet. Det är ett medel, genom vilket män 
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och kvinnor få direkt och med lika rätt för alla giva tillkänna sin mening, om utskänkning och försäljning 

skall äga rum i en kommun eller icke […] i stora delar av vårt land [… är det] möjligheten att votera bort hela 

utskänkningen och försäljningen av spritdrycker som man har längtat efter och som man har strävat efter.
124

 

 

Resten av alkoholförsäljningsdebatten i andra kammaren den 9 maj 1917 tillför egentligen 

inget nytt, utan det som fortsättningsvis debatteras är om det lokala vetot skall ses som en 

nykterhetsfråga eller ej och om man ”som vänsterman kan medverka vid en kapitulation inför 

första kammaren”.
125

 

Tar man del av denna debatt i sin helhet visar den dock att främst AK-ledamöterna längst 

till vänster och längst till höger, trots allt, var tämligen överens. Bägge dessa falanger ansåg 

att frågan om det lokala vetot allt mer kommit att bli en fråga om allmän och lika rösträtt. Det 

lokala vetots nykterhetsvärde ifrågasattes, från högern, eller nästan ignorerades, från den yttre 

vänstern.
126

 Ska jag försöka ”vaska fram” debattens knäckfråga, uppfattar jag den snarast 

som: Skall vi nu försöka genomföra en mycket restriktiv alkoholförsäljningslagstiftning eller 

är det viktigare att bevara det lokala vetot, i egenskap av ett kraftfullt demokratiskt verktyg? 

De som, för tillfället, ville prioritera bort det lokala vetot och koncentrera sig på att äntligen 

nå en lösning i alkoholförsäljningsfrågan vann den följande voteringen med 111 röster (för ett 

bifall av sammanjämkningsförslaget) mot 80 röster (yrkande på avslag för detsamma).
127

 

Den vinnande argumenteringen verkar ha varit den som, bland annat, framfördes av 

liberalen herr Cederborg, när han säger att det ”befinnas vara ytterligt sällan, som vi äro i det 

lyckliga läge att man kommit till ett resultat, som man verkligen kan anse vara för den privata 

uppfattningen fullt tillfredsställande. Man får nog i allmänhet nöja sig med väsentligt mindre 

[…]
128

 Eller som hans partikollega herr Olofsson i Åvik lakoniskt uttryckt saken, redan i den 

föregående debatten, med ordspråket ”bättre en fågel i handen än tio i skogen.”
129

 Och enligt 

Lewin är det ju också detta allt strategiskt handlande går ut på – att försöka ”få åtminstone 

något när man uppenbarligen inte kan få allt”.
130
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4.3 Slutresultat 
 

Den 9 maj 1917 hade alltså andra kammarens moderata nykterhetsvänner (AKm) tagit emot 

den utsträckta handen från första kammaren (FK) och därmed gått med på, den av FK före-

slagna, preferensordningen: restriktiv försäljningslagstiftning (rfl) – status quo (sq) – lokalt 

veto (lv).
131

 Andra kammaren hade offrat det lokala vetot i en kohandel mellan FK och AKm, 

även om talare som AK-ledamoten herr Nilsson i Linnås (högern) försökte lugna andra kam-

marens radikala nykterhetsvänner (AKr), när han yttrade: ”[Om] man tror att det lokala vetot 

har synnerligen stor betydelse i nykterhetshänseende, får man också erkänna, att i så fall skall 

detta lokala veto genom sin egen inneboende kraft såsom nykterhetsreform framdeles pressa 

sig fram och bli lagstadgat i Sverige liksom det redan nu är i åtskilliga andra länder […]”
132

 

Men en genomläsning av protokollet i dess helhet antyder att herr Nilsson, och de flesta andra 

AK ledamöter, trodde att risken för detta var minimal. 

Vem kan då betraktas som vinnare och vem är förloraren, i 1917 års stora strid om det lokala 

vetot? Jag ska försöka besvara denna fråga genom att åter ta hjälp av rationalistisk spelteori. 

Vi går först tillbaka till preferensordningarna innan kohandeln mellan FK och AKm ägde 

rum. Dessa var; FK: sq – rfl – lv, AKm: rfl – lv – sq och AKr: lv – sq – rfl. Efter kohandeln 

var preferensordningarna; FK: rfl – sq – lv, AKm: rfl – sq – lv och AKr: lv – sq – rfl; där slut-

ligen rfl – sq – lv var vinnaren. Min slutliga fråga är nu: Vilken kollektiv aktör är vinnaren 

respektive förloraren? För att avgöra det jämför jag de ursprungliga preferensordningarna med 

den segrande preferensordningen. Om spelaren får ha kvar sitt alternativ enligt sin första pre-

ferensordning, får spelaren 1 poäng. Om spelaren tvingas flytta sitt alternativ ett steg, får spel-

aren 0 p. Och om spelaren tvingas flytta sitt alternativ två steg, får spelaren -1 p. Mitt resone-

mang bör klarna när ni tittar på nedanstående tabeller. 

 

Tabell 2 – Spelare FK: 

Ursprunglig preferensordning sq rfl lv 

Slutlig preferensordning rfl sq lv 

Poäng för försvar av alternativ 0 0 1 

 

Alltså får spelaren FK 1 poäng, vilket kan sägas motsvara en vinst. 
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Tabell 3 – Spelare AKm: 

Ursprunglig preferensordning rfl lv sq 

Slutlig preferensordning rfl sq lv 

Poäng för försvar av alternativ 1 0 0 

 

Alltså får spelaren AKm 1 poäng, vilket kan sägas motsvara en vinst. 

 

Tabell 4 – Spelare AKr: 

Ursprunglig preferensordning lv sq rfl 

Slutlig preferensordning rfl sq lv 

Poäng för försvar av alternativ -1 1 -1 

 

Alltså får spelaren AKr (-1) + 1 + (-1) = -1 poäng, vilket i slutänden kan sägas motsvara en 

förlust. 

 

Slutsats: Min analys av riksdagsdebatten den 2 och 9 maj 1917 ”angående brännvins- samt 

vin och ölhandelns ordnande ävensom i samband därmed stående frågor”
133

, visar att segrarna 

i striden om det lokala vetot var de konservativa från första kammaren samt andra kammarens 

moderata nykterhetsvänner och förloraren var andra kammarens radikala nykterhetsvänner. 

Hade jag varit matematiker hade jag nu skrivit ”Quod erat demonstrandum” och sedan låtit 

saken bero, men i detta sammanhang krävs en utförligare genomgång av slutsatsen. 

Eftersom initiativet till kohandeln togs av de konservativa i FK,
134

 bör denna kollektiva 

aktör ses som segraren par excellence (framför andra); vilket dock inte framgår av mina spel-

tabeller. Det var de konservativa i FK som valde att spela ett strategiskt spel; tvingade av real-

politiska omständigheter, vilka annars hade framställt dem som förlorare. Och de spelade 

detta spel mycket skickligt, då de lyckades splittra en politiskt heterogen motståndare och 

vända ett förväntat nederlag till seger. Genom sin strategi flyttade de den politiska striden till 

AK, vars majoritet kände sig tvungen att bryta ett genant dödläge genom att acceptera erbjud-

andet från FK. För majoriteten av andra kammarens nykterhetsvänner var det viktigare att 

snabbt uppnå ett tillfredsställande resultat angående rusdryckslagstiftningen, än att bevara ett 

(nog så viktigt) vapen i kampen för allmän och lika rösträtt. 
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5 SAMMANFATTNING 
 

Min B-uppsats, motsvarande 7,5 högskolepoäng, har titeln En storm i ett snapsglas – 

Slutstriden om det lokala vetot 1917 och har till syfte att, med hjälp av statsvetenskaplig 

rationalistisk (spel)teori, analysera 1917 års stora alkoholförsäljningsdebatt i andra kammaren, 

vilken ägde rum den 2 och 9 maj detta år. Som bakgrund till denna studie redogörs först för 

hur de svenska nykterhetsrörelserna, genom förbudskongresserna och Sveriges nykterhets-

sällskaps representantförsamling, förenade sig till en mycket kraftfull folkrörelse kring 1900-

talets början. Även om den samlade nykterhetsrörelsen redan från början kunde dra nytta av 

1855 års försäljningsförordning, vilken gav kommunerna rätt att bilda systembolag med 

monopol på brännvinsförsäljningen, ville de radikala nykteristerna gå ett steg längre och 

lagstiftningsvägen genomdriva ett allmänt rusdrycksförbud via det lokala vetot. Tanken med 

det lokala vetot var att varje svensk kommun skulle få genomföra egna allmänna folk-

omröstningar, om ett lokalt/kommunalt alkoholförsäljningsförbud. 

Efter rösträttsreformen 1907/09 och ”det stora nykterhetsvalet 1911” kom nykteristerna att 

dominera riksdagens andra kammare, vilket ledde till att ministären under Karl Staaf tillsatte 

en nykterhetskommitté. Denna fick till uppgift att arbeta fram lagförslag rörande det lokala 

vetot och riksomfattande alkoholförsäljningsreformer. Nykterhetskommitténs betänkande 

lades fram 1914 och gav upphov till; dels en splittring mellan de moderata nykterhetsvänner-

na med Ivan Bratt i spetsen och de radikala absolutisterna, dels en låsning mellan riksdagens 

bägge kamrar angående förslag till rusdryckslagstiftning. 

Med en metod hämtad från den rationalistiska (spel)teorin, analyserar jag hur striden om 

rusdryckslagstiftningen och det lokala vetot slutligen avgjordes i riksdagens andra kammare 

den 2 och 9 maj 1917. Jag kommer fram till att de konservativa i riksdagens första kammare 

samt andra kammarens moderata nykterhetsvänner vann denna strid, på bekostnad av andra 

kammarens radikala nykterhetsvänner. Första kammarens konservativa var emellertid stridens 

stora vinnare, då de mycket skickligt använde sig av strategin kohandel. Genom att initiera en 

kohandel med andra kammarens moderata nykterhetsvänner, lyckades de konservativa i första 

kammaren ”oskadliggöra” det lokala vetot och därmed också rösträttsdimensionen av nykter-

hetsfrågan. 
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