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1. INLEDNING 

 

En röst för varje röstberättigad man och en röst för varje röstberättigad kvinna och ändå kan en röst 

väga mer än en annans. Hur kan det gå ihop?  

  

Den fanns en tid då man kunde äga flera röster i ett val, några få, eller ingen röst alls. Den 27 

augusti år 1922 hade detta ändrats. Den första rådgivande folkomröstningen i Sverige ägde rum och 

både män och kvinnor hade rätt att rösta, med en röst per person. Omröstningen gällde 

ställningstagande i en allt mer brännande fråga, rusdrycksfrågan - för ett alkoholförbud eller mot ett 

alkoholförbud? Vill man studera demokratins utveckling i Sverige måste detta skede och just denna 

företeelse ses som mycket utmärkande, dels då det var den första rådgivande folkomröstningen, 

alltså när de nya röstberättigade grupperna fick möjlighet att påverka ett politiskt ställningstagande i 

en specifik fråga, och dels genom att rösterna även blev märkta utifrån kön. Detta är särskilt 

intressant utifrån att en stor, helt ny grupp väljare hade tillåtits; nämligen kvinnorna. Kvinnorna i sin 

tur var i betydligt högre grad för ett förbud än männen. Det var alltså en fråga där kvinnor antogs ha 

ett annat ställningstagande än män i stort vilket man kan förmoda var en anledning till en märkning 

av rösterna.  

 

Genom att allmän rösträtt hade införts och kvinnan i praktiken hade erkänts samma rättighet som 

männen i politisk mening är det intressant att följa den debatt som fördes i samband med förslaget 

om att kvinnor och mäns röster skulle märkas. Om demokrati innebar lika värde, oavsett åsikt, 

varför behöver rösterna märkas och särskiljas? Förslag att även märka rösterna utifrån ålder och 

yrke lades fram men diskuterades inte i någon vidare mening. Främsta argumentet mot detta var helt 

enkelt de tekniska svårigheterna att genomföra en sådan omfattande märkning. Intressent är dock 

vilka argument som gavs för eller emot märkning, och då särskilt när det gällde kön. Debatten om 

märkning av rösterna kan indelas i två huvudläger – för och emot. Däremot var argumenten flera 

och kan säga något om synen på kvinnan (och rösträtten) i förhållande till demokrati.  

 

Tidningens roll vid denna tid var oerhört viktig för den politiska utvecklingen, både i form av att 

sprida information och nya idéer men också i form av att skildra en ny sorts ”verklighet”. Tidningar 

brukar ofta pekas ut som den tredje statsmakten och en viktig förutsättning för ett demokratiskt 

samhälle med yttrandefrihet .
1
 Debatten om märkning av röstsedlarna i tryckt media blir på så sätt 

                                                 
1
 Se exempelvis Ekecrantz, J och T, Olsson, i Det redigerade samhället: om journalistikens villkor, beskrivningsmaktens 

och det informerade förnuftets historia, Stockholm, 1994, s. 24, 106-130, och ”Journalistisk, medier och demokrati” i 

Media och demokratin, red. Lars Nord och Jesper Strömbäck, Lund, 2004, s. 18-19 (s. 11-43) 
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en metadebatt – demokratins röst om demokratisk rösträtt. På vilket sätt tog man upp kvinnornas 

roll i röstningen - i debatten om märkning av röster? Hur viktiga var kvinnornas röst och hur viktiga 

var de för rusdrycksfrågan? Hur motiverade man kvinnans delaktighet? Hur hanterade tidningarna 

denna fråga? Tidningsdebatten om särskiljandet av rösterna kan därför ge en bild av vilken vikt 

kvinnors röst gavs och vilken bild som mötte läsaren. 

 

Slutresultatet i det rådgivande valet den 27 augusti blev nej till ett rusdrycksförbud. Majoriteten av 

kvinnorna röstade dock ja till ett förbud. Det blev inte heller något alkoholförbud i Sverige även om 

vissa restriktioner infördes. Hade riksdagens beslut sett annorlunda ut om det hade varit en majoritet 

av män som hade röstat för förbud och en minoritet av kvinnorna? Kanske. Många menade att det 

var av stor vikt att veta om männen stödde ett förbud eller inte. Samma intresse tycks inte ha gällt 

för kvinnorna. Hur gav tidningarna uttryck för detta? Gav de en bild av att rösterna ansågs ha olika 

värde, olika betydelse eller var könet oväsentligt? Det är vad denna uppsats ska ta reda på.  

  

 

1.1  Bakgrund 

 

Brännvin var en viktig och självklar ingrediens i 1800-talets vardag, så självklar att det var fullt 

lagligt att bränna hemma ända fram till 1855. Då avskaffades hembränning för husbehov, men 

alkohol ansågs ännu inte vara en samhällsfråga utan en fråga för varje individ att ta ställning till. 

Brännvinsbruket för husbehov upphörde inte helt, men minskade rejält. Under mitten av 1800-talet 

var det främst bönderna som brände för allmänhetens behov för att senare förändras och bli en 

statlig inkomstkälla.
2
   

 

En av de tidigaste sammanslutningarna i kampen för minskat alkoholbruk var Svenska 

nykterhetssällskapet som bildades år 1837. Nykterhetsrörelsen som därefter tog fart handlade i detta 

skede främst om att dämpa eller minska alkoholkonsumtionen och under 1870- 80-talet ökade 

antalet nykterhetsföreningar och sammanslutningar i kampen för ett definitivt alkoholförbud, 

däribland den absolutistiska och religiösa Blåbandföreningen.
3
 Vita bandet var dess kvinnliga 

                                                 
2
 Johansson, L, Systemet lagom: rusdrycker, intresseorganisationer och politisk kultur under förbudsdebattens tidevarv 

1900-1922, Lund, 1995, s. 40-41, Frånberg, P., ”Den sanna kvinnan och politiken. En studie av röstuppdelningsdebatten 

1922, Scandia, 49:1, 1983, s. 13, Knobblock, I, Systemets långa arm: en studie av kvinnor, alkohol och kontroll i 

Sverige 1919-1955, Stockholm, 1995, s. 38-42 
3
 Se bland annat Klerung, M., Nykter bildning – en undersökning av IOGT, NTO och TO:s folkbildningsverksamhet i 

Dalarna 1921-1939, D-uppsats, Högskolan Dalarna s.24-25 och Frånberg, P, ”Den svenska supen” i Den svenska 

supen: en historia om brännvin, Bratt och byråkratin, red. Kettil Bruun och Per Frånberg, Stockholm, 1985, s.43ff (s.9-

51) 
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motsvarighet och bildades av Emilie Rathou.
4
 Den första motionen för ett alkoholförbud, gällande 

brännvin, lades fram i riksdagen år 1887.
5
  

 

Under 1900-talets tidiga skede blev frågan om ett lagstadgat rusdrycksförbud mer aktuell. 

Motboken infördes och köpmängden av alkohol kontrollerades hårdare. Särskilt nämns 

socialdemokraterna och liberalerna som aktiva i nykterhetsfrågor och år 1911 införde SAP 

rusdrycksförbud som en viktig punkt i sitt partiprogram. När högern förlorade valet hade antalet s.k. 

förbudsvänner i andra kammaren stigit till en majoritet och den nytillsatta regeringen bildade en 

nykterhetskommitté vars huvuduppdrag var att utreda möjligheten och lägga fram ett förslag 

angående ett eventuellt förbud för att minska ”rusdryckshanteringens skadliga verkningar”. Detta 

förslag lades fram år 1914. I förslaget konstaterades att det rådande läget inte var hållbart, d.v.s. 

alkoholkonsumtionen kunde inte fortgå på aktuell nivå, samtidigt som ett definitivt förbud sågs 

problematiskt. Man förespråkade en strängare, återhållsam alkoholpolitik, men utan definitivt 

förbud.
6
  

 

Ivan Bratt var en av frontfigurerna i förbudsfrågan och som särskilt förespråkade en strängare 

alkoholpolitik, men utan förbud. Ett argument mot ett förbud var att varken spritsmuggling eller 

lönnbränning skulle minska, tvärtom, då de starkaste krafterna var ekonomiska, det vill säga 

vinstintresset gällande spritaffärer. Olika restriktioner infördes mellan åren 1904-1919, men under 

perioden ökade även lönnbränning och spritsmuggling och frågan om ett förbud blev allt mer 

brännande. Som exempel kan nämnas att till och med illegala motböcker fanns tillgängliga på 

marknaden. Straffen skärptes och lönnbränningen minskade, men istället ökade smugglandet.
7
 

 

1.1.1 En rådgivande omröstning  

 

Idén om att särskilja rösterna utifrån kön, ålder och bostadsort diskuterades tidigt i processen och 

Bratt var en av dem som såg märkningen av röstsedlarna som viktig information om hur väljarna 

ställde sig till ett förbud.
8
 Det första konkreta förslaget gavs dock genom en motion i mitten av 

januari år 1921 av Arthur Engberg, socialdemokrat, redaktör och medlem av Godtemplarorden. Ett 

M skulle stämplas på männens röster och ett K på kvinnornas röster. Motivering till detta var att 

                                                 
4
 Nilsson Maria och Anna Ärlig, Frihet, rättvisa, mjöd, debatten i Norrbotten inför rusdrycksförbudsomröstningen, C-

uppsats, Luleås tekniska universitet, 2009 s. 29 
5
 Johansson, 1995, s. 72 

6
 Johansson, 1995, s. 39, 73, 99-100, Knobblock, 1995, s. 37 

7
 Björ, Jill, ”Den illegala rusdryckshanteringen” i Den svenska supen: en historia om brännvin, Bratt och byråkratin, 

red. Kettil Bruun och Per Frånberg, Stockholm, 1985. 190-203
  

8
 Johansson, 1995, s. 209-210 
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man vid tidpunkten helt enkelt inte visste hur den nya väljargruppen kvinnor skulle rösta. Den 9 

mars 1921 diskuterades ämnet i båda kamrarna. Inom de olika partierna fanns såväl förbudsvänliga 

som förbudsmotståndare och frågan tycks inte helt ha varit kopplad till partitillhörighet. Frågan 

orsakade i viss mån oenighet inom partierna och genom en folkomröstning med märkta sedlar 

skulle partierna i sig slippa interna stridigheter. Enligt en del forskning var det alltså ett strategiskt 

val att stödja en särräkning av rösterna.
9
 Argumenten mot ett särskiljande var främst det 

odemokratiska förfarandet och att det skulle innebära en gradering av rösträtten. Den just uppnådda 

likställdheten mellan kvinnor och mäns röster skulle resultera i olika värde. Argumenten för en 

märkning var istället att få kunskap om opinionen, det vill säga särskilt mäns och kvinnors 

inställning. Påpekandet att man till och med skulle kunna lista ut vem som röstat vad i vissa mindre 

röstdistrikt möttes av E.A Klefbeck, som stödde Engbergs förslag med att kvinnorna i dessa 

disktrikt ändå var kända och istället skulle kuverten kunna vara vita respektive svarta, med 

hänvisning till kvinnliga respektive manliga egenskaper.
10

 Majoriteten i konstitutionsutskottet 

röstade nej med hänvisning till grundläggande demokratiska principer som alla rösters lika värde 

och med hänvisning till valsekretess. Partierna skulle inte heller kunna dra nytta av resultatet av en 

märkning för att ”fria” till vissa grupper. Motargumenten var att det visst var demokratisk men att 

intresset för opinionen var viktig i och med att en ny väljargrupp hade tillkommit. Dock resulterade 

det hela i att ingen märkning godkändes. 
11

 Det förment odemokratiska förfarandet hade även 

nämnts i ett tidigare betänkande från år 1920 där särskiljande av rösterna påtalades som ”i högsta 

grad både odemokratiskt och orättvist att i denna särskilda fråga, som i så hög grad berör 

kvinnornas och hemmens speciella intressen, låta kvinnornas vilja ha en mindre avgörande 

betydelse än männens.”
12

 

  

Den 5 augusti 1921 lade nykterhetskommittén fram ett förslag till en förbudslag samt återuppväckte 

idén om att folket skulle få rösta i frågan samtidigt som riksdagen återigen tog upp motionen om 

märkning av röstsedlar.  Därmed menar Inger Knobblock, som har studerat riksdagsdebatten, att 

könsmärkning av sedlarna inte enbart var kopplad till förbudsomröstningen.
13

 I början av februari 

1922 godkändes ett nytt lagförslag om rådgivande folkomröstningar. En folkomröstning i 

förbudsfrågan skulle således kunna ge alla medborgare en möjlighet att uttrycka sig i frågan. 

Lagutskottet kommenterade könsmärkning av sedlarna och menade att det kunde vara av vikt att 

känna till inställningen och i vilken grad stöd fanns hos män och kvinnor, särskilt med tanke på att 

                                                 
9
 Johansson, 1995, s. 208 

10
 Knobblock, 1995, s. 74-75 

11
 Ibid., s. 71, 74-75 

12
 Johansson, 1995, s., 209, Nykterhetskommiténs betänkande IX s. 325 ff. 

13
 Knobblock, 1995, s. 78-79 
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män var de främsta alkoholkonsumenterna. Dock underströk lagutskottet noggrant att en märkning 

av röster på intet sätt skulle vara tecken på könens olika röstvärde. 

 

Den 5 april 1922 påbörjades en ny diskussion i båda kamrarna gällande märkning av röstsedlarna, 

och åsikterna hade nu svängt i frågan om att märka röstsedlarna. För att inte allt för mycket 

protester skulle uppstå poängterade man från konstitutionsutskottets håll att kvinnornas röster 

absolut inte var mindre betydelsefulla utan att männen som brukare av alkohol som låg till grund för 

särskiljande av röster. De mest aktiva i debatten var motståndarna till särräkning av rösterna. Bland 

högern var de flesta rent generellt mer för en särräkning av rösterna, medan de flesta tillhörande 

liberalerna och vänsterpartierna var tydligt mot en särräkning av rösterna. Mest splittrade som parti 

var socialdemokraterna.
14

 

 

De typiska argumenten för en särräkning av rösterna var i riksdagsdebatten en betoning av olikheter 

mellan könen, olikheter som i sin tur krävde olika behandling för att vara rättvis. Ett av argument 

var bland annat att det var vikigt att veta kvinnornas ställning i frågan med hänvisning till att det var 

de som ansågs lida mest av problemet som mödrar och fruar i hemmen, men det poängterades även 

att det var ledamöterna som skulle ta ställning i frågan utifrån denna upplysning. Ytterligare 

argument var att kvinnor och män hade olika förhållande till alkohol, det vill säga männen som var 

brukare och att frågan därför hade olika betydelse för könen. Risken för ökat antal lagbrott genom 

ett genomförande av alkoholförbud påtalades, alltså att männen skulle komma att bryta mot lagen 

och bruka alkohol ändå. Det förtydligades även att kvinnorna inte hade något att frukta då deras röst 

inte var mindre värd, utan helt enkelt borde behandlas annorlunda på grund av annorlunda 

förutsättningar. Argumenten emot en särräkning var framför allt den kvinnliga röstens minskade 

värde och rättvisan i att rösterna räknades som likvärdiga. Att kvinnan äntligen hade lyckats uppnå 

rösträtt och politisk likvärdighet nämndes också som ett viktigt argument, liksom att det var folkets 

röst som skulle råda. Genom märkning av rösterna skulle de inte bli likvärdiga utan jämförda och på 

så vis graderad. Paralleller drog till att det gick bra att rösta i folkval men inte i en rådgivande 

omröstning vilket ansågs paradoxalt. Kvinnornas olikheter användes också som argument men att 

deras roll som fostrare och vårdare var minst lika viktiga, eller nästan ännu viktigare än männens, 

genom att de även uppfostrade nya generationer. Kvinnorna nämndes även som mer moraliskt 

insatta i frågan då det var dem som i hemmet fått se verkningarna av alkoholproblemet samt bärare 

av en mer laglydig karaktär. Dessutom ställdes frågan varför kvinnor överhuvudtaget skulle vara 

med och rösta om deras röster ändå inte skulle räknas. Ytterligare ett motargument till en särräkning 

                                                 
14

 Almström, C., Det borde vara männens sak. En studie i riksdagsdebatten femte april 1922, angående könsmärkta 

röstsedlar vid folkomröstningen inför förbudsfrågan, C-uppsats, Umeå universitet, 1994 
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var att även nykteristerna som inte heller hade någon relation till alkohol kunde likställas med 

kvinnornas relation till alkohol, om inte kvinnorna var berörda av ämnet borde inte heller, manliga 

nykteristerna vara det. Dessutom var frågan vem som såg till dessa gruppers intressen.
15

  Alla 

ovannämnda argument nämns på olika sätt i tidningsdebatten och det blir därför intressant att finna 

ut om andra typer av argument tas upp eller andra gruppers intressen gällande särräkning av 

rösterna. Det gavs nämligen även tidigare förslag på att rösterna skulle märkas utifrån fler 

kategorier, såsom ålder och bostadsort, men detta förslag ansågs orättvis genom att vissa större, 

folktäta orter på så sätt skulle kunna styra över övriga orter.  

 

Resultatet efter debatterna blev en klar majoritet för ett särskiljande av rösterna i första kammaren, 

89 mot 38 medan resultatet i andra kammaren var något jämnare. Dock vann särräkningsförslaget 

även där, med 92 mot 88.
16

 Även fyra av de kvinnliga ledamöterna var med och uttryckte sina 

farhågor för att markera röster efter kön, exempelvis Nelly Thüring som visserligen menade att 

männen var mer intresserade av sprit än kvinnor var men som även menade att rösterna gav könen 

olika värde. Nästa fråga i debatten handlade om när förbudsomröstningen skulle ske och beslutet 

föll slutligen för innevarande år.
 17

 Orsakerna till att resultatet inte var lika övertygande i båda 

kamrarna diskuteras inte vidare av varken Almström eller Johansson vilket är synd då 

sammansättningarna i kamrarna var olika och kunde påverka inställningen i frågan. Varför var det 

exempelvis jämnare i andra kammaren? Johansson diskutera dock skillnaden mellan den första 

omröstningen 1921 och den andra 1922 och menar att särskiljandet av röster bottnade i 

förbudsfrågan och inte i synen på kvinnlig rösträtt. Som exempel lyfter han fram att en del liberaler 

och socialdemokrater var för markering av rösterna och därför inte kan ses som särskilt fientliga till 

kvinnors röstande. Inställningen till särskiljandet var inte heller kopplad till partier, utan istället till 

åsikt i förbudsfrågan. Enligt Johansson handlade det inte i första hand om en jämställdhetsfråga 

utan om att upprätthålla ett förbud och ge ett gott beslutsunderlag till riksdagen. Det handlade inte 

om en ”politisk konspiration” mot kvinnan och hennes nyvunna rättigheter. Däremot menar 

Johansson att man i studie av debatten och i dess kontext väl kan finna intressanta perspektiv på 

kvinnosyn och hennes roll i förhållande till alkohol och demokrati.
18

  

 

 

 

                                                 
15

 Ibid., s. 11-26 
16

 Riksdagsprotokoll från första kammaren den 5/4 1922, nr 21, s. 63, Riksdagsprotokoll från andra kammaren den 5/4 

1922, nr 26, s. 33 
17

 Johansson, 1995, 216-217, Knobblock,1995, s. 78-84 
18

 Johansson, 1995, s. 218-220 
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Resultatet i förbudsomröstningen den 27 augusti 1922 blev en majoritet mot ett förbud, 51 % 

röstade emot och 49 för. Av kvinnorna röstade 59 % för ett förbud och 41 % av männen.
19

 

Resultatet såg däremot annorlunda ut mellan stad och landsbygd. Rent generellt var landsbygden i 

större utsträckning för ett förbud medan de större städerna var mer mot. Rent generellt var även 

kvinnor mer för förbud . En viktig faktor var dock att kvinnor vid denna tid var i majoritet
20

 och 

hade alla kvinnor röstat hade resultatet mycket troligt kunnat bli ett annat.  

 

1.1.2 Kvinnornas historia 

 

Frågan om alkoholförbud eller inte berörde särskilt kvinnorna på flera olika sätt. Främst berördes de 

genom att vara en del av samhället, genom att bruka och sälja alkohol, även om det förstnämnda var 

ett tabubelagt ämne, men även genom att både möta och befinna sig bland andra som nyttjade 

alkohol. Dock berördes kvinnorna särskilt genom att just deras röster behövde särskiljas och genom 

att de för första gången stod inför ett val där deras ställning i frågan var minst lika viktigt som 

frågan om förbudet. Flera av argumenten berörde även just kvinnornas långa kamp för ett likvärdigt 

medborgarskap som männen och som just hade uppnåtts på den politiska arenan. Många kvinnor 

protesterade mot särskiljandet och särskilda möten i frågan för kvinnor hölls.  

 

Kvinnor har i alla tider velat förändra eller varit medveten om kvinnors och mäns skilda villkor. I 

antikens Grekland ropar Medea ut att hon hellre beger sig ut i krig än föder barn då risken att dö är 

många gånger större på hemmaplan och påpekar kvinnors skilda biologiska, men även kulturella 

villkor genom att sakna både självbestämmanderätt och medborgerliga rättigheter.
21

 Under franska 

revolutionen är kvinnor med och bildar klubbar och protesterar för ett bättre samhälle, men får stå 

tillbaka när revolutionen är genomförd och deras stöd inte längre behövs
22

. Dock har många frön 

såtts genom de tankar och skrifter som därefter blir bevarade och spridda, av både kvinnor och män. 

Kvinnorörelsen som växte fram under 1800-talet växte fram i ett förändrat samhälle där 

industrialiseringen både skapade nya, ekonomiskt starka grupper och tid som gav möjlighet för 

kvinnor (borgarkvinnor) att läsa och tänka.  

 

Fredrika Bremerförbundet som bildades år 1899 kan dock ses som det första steget mot en 

organiserad kamp för kvinnors rösträtt i Sverige. Så småningom bildades även LKPR, 

                                                 
19

 Knobblock, 1995, s. 87 
20

 Historisk statistik för Sverige, del 1. Befolkning. 1720-1967. Stockholm, 1969. Statistiska centralbyrån, ex. s. 78 
21

 Ur dramat Medea, av Euripides 
22

 Hirdman, Y, ”Genusteorier – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i Tidsskrift för genusvetenskap, 3:1 

988, s. 59 
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(Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt) som aktivt arbetade för att sprida kunskap om 

politiskt medbestämmande. Förbundet bestod av flera olika partianhängare, dock särskilt liberaler. 

Socialdemokraterna framförde rösträttsfrågan som viktig i partiprogrammet men bedrev i praktiken 

främst rösträtten för fler män. Högern motarbetade däremot den kvinnliga rösträtten fram till 

1918.
23

 Efter mycket påtryckningar och en aktiv kvinnorörelse fick till sist kvinnor rösträtt genom 

beslut år 1919 och 1921, utifrån samma villkor som männen, och rösträtten blev helt oberoende av 

inkomst.  

 

Föreställningen att kvinnor var en ”sämre” variant än män eller med andra egenskaper har varit det 

allmänt vedertagna sedan antiken och av detta skäl har kvinnor inte heller setts som lämpliga inom 

politiken. Det beskriver kvinnohistorikern Yvonne Hirdman. Däremot har kvinnor i olika former 

och olika tider haft makt. En del kända regenter har regerat effektivt men då snarare i egenskap av 

börd, och inte i egenskap av kön. Namn som kan nämnas är Elizabet den I och drottning Christina. 

När däremot tankarna om jämlikhet och människors lika rättigheter blev allt mer diskuterade under 

1700-talet blev det även svårt att tydligt klargöra kvinnans roll i det hela. Kunde hon ses som en 

tänkande, kompetent varelse jämställd med mannen eller borde hon enbart ses som en del av 

familjen, som fostrare utifrån naturliga grunder och därmed ”underordnad” mannen. De olika 

rollerna blev svåra att kombinera. Den ena rollen var helt enkelt människa, eller en ”en slags 

människa” som Hirdman skriver och den andra rollen var styrd av naturens lagar. Jämlikhetstanken 

fick fäste under 1700-talet men kvinnans roll utvecklades inte, snarare tvärtom. Flertalet av de mest 

kände med inflytande under 1700-1800-talet som påtalade människans lika värde påtalade även 

kvinnors och mäns grundläggande olikheter och kvinnors egenskaper var tydligt kopplade till hem, 

barn och familj (exempelvis Voltaire, Hobbes, Smith, Montesquieu)
24

. Även i en fullständigt jämlik 

värld i enlighet med Rousseau utopi, är kvinnor fria, i hemmet, med hänvisning till hennes naturliga 

roll. Kvinnans möjligheter till politisk inflytande minskade även i och med franska revolutionen. 

Detta gjordes i och med att bördsrättigheter fråntogs och kvinnor som tidigare haft möjlighet till 

inflytande blev lottlösa. Dock hade de kvinnliga rösterna fått ett första fäste och markisen de 

Condorcets tycks ha varit ganska ensam i nationalförsamlingen med hävdandet om alla människors 

lika värde med särskilt vikt vid kvinnor, oavsett kön, ras, religion eller hudfärg, år 1790.  Olympe de 

Gouges författade även de berömda ”Deklarationen av Kvinnors rättigheter”. Dessa tankar kom att 

fortsätta gro och frodas under 1800-talet och kvinnorörelsen tog fart på allvar.
25

  

 

                                                 
23

 Knobblock, 1995, s. 57 
24

 För att förtydliga: de mest kända män som nämns i historieböckerna! 
25

 Hirdman, Y, ”Kvinnor, makt och demokrati” i Kvinnohistoria, Stockholm, 1992, s.153-168, s. 153-162 
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En av de viktiga anledningarna till att kvinnans roll ifrågasattes allt mer var industrialiseringen som 

förändrade hela samhället i takt med att nya städer växte fram och krävde mer arbetskraft och ledde 

till behov av en annan slags kvinnoroll. Hirdman beskriver en genuskonflikt som handlade om hur 

kvinnans roll borde se ut i det nya samhället. Konflikten stod mellan den gamla rollen i hemmet och 

rättigheten att säga sin mening. Det som skedde under 1800-talet och som var nytt var att kvinnorna 

organiserade sig och gemensamt försökte förändra kvinnans villkor och detta möttes av stort 

motstånd och var den allmänna tankekonstruktionen som rådde. Kvinnans biologiska skillnad, i 

form av könsorgan och mindre hjärna, i förhållande till mannen gjorde henne inte lämplig i det 

offentliga rummet.
26

  

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syfte med denna uppsats är ta reda på vilken bild av kvinnors röstlegitimitet som ges i pressen. 

Genom att studera debatten i tre lokala Falutidningar om märkningen av röster i 

förbudsomröstningen om rusdrycker år 1922 kan en bild av kvinnan i förhållande till demokrati och 

den nyvunna, allmänna rösträtten skönjas. Vilka argument använder man för eller emot ett 

särskiljande av rösterna utifrån kön? Innebär demokrati lika rösträtt på lika villkor?  

 

För att uppnå syftet ska jag besvara följande delfrågor: 

 

Vilka olika typer av texter talar om kvinnornas roll i förbudsomröstningen  

Vilka olika roller ges kvinnan i förbudsomröstningen dvs. hur benämner man kvinnornas  

  delaktighet?  

Vilka är argumenten för eller emot könsmärkning av sedlarna?   

Hur förhåller sig argumenten till förbudet – för eller emot? 

 

Den sistnämnda frågan är särskilt viktig med tanke på att tidigare forskning tyder på att de som var 

för ett förbud också i allmänhet var mot särskiljande av röster och de mot ett förbud var för 

särskiljande av rösterna. Detta betyder att särskiljandet av röster inte nödvändigtvis handlade om 

inställningen till kvinnan och demokrati utan om ”behovet” av rösten, men kommer likväl att kunna 

säga något om värdet av rösten. Detta kommer givetvis att tas med i beaktande och i analysen och 

därför vara motivering av frågan. En åtskillnad mellan argumenterande texter, texter som tar 

                                                 
26

 Hirdman, 1988, s., 163-167 
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ställning och texter som refererar kommer också att göras. De sistnämnda kan ses som objektiva, 

även om de givetvis kan lyfta fram en sida mer än en annan.  

 

 

1.3 Material, metod och avgränsning  

 

Varför studeras just tidningarna för bilden av kvinnors roll till demokrati? Först och främst är 

debatten och argumenten i media tydlig och rikt bevarad. Olika tidningar med olika 

ställningstaganden kan ge olika perspektiv och argument. Skulle det dock visa sig att argumenten är 

liknande så är det mer intressant än om det är olika eftersom det då kan tyda på att det är en mer 

allmän bild än kopplad till tidningen eller politisk inriktning. Dock måste även hänsyn tas till vilka 

perspektiv som inte presenteras i tidningarna. Tidningarna kan i sin tur ge en annan, bredare bild än 

debatten i riksdagen som dock kommer att hänvisas till här. För att ytterligare fördjupa bilden av 

kvinnan och relationen till demokrati och alkohol kommer allt material gällande kvinnor och 

rusdrycker under perioden att behandlas.  

 

När det gäller metoden är Det redigerade samhället: om journalistikens, beskrivningsmaktens och 

det informerade förnuftets historia
27

 av stor vikt. Författarna Ekecrantz och Olsson redovisar olika 

sätt att forska på media och visar på medias demokratiska legitimitet som nyhetsförmedlare, men tar 

också upp de roller som media själva väljer. Författarnas studie utgår från fyra tidningars 

nyhetsflöde (bl.a. Falu-Kuriren) och utifrån fyra avstamp i historien, runt 1910, 1935, 1960 och 

1990 som anses vara viktiga förändringsperioder i tidningsvärlden. Författarna konstaterar att 

förändringen av nyhetsförmedlingen kan ses i förhållande till samhällskontexten. Utgångspunkten 

här kommer att vara att media ”representerar” och ”konstruerar” en ny verklighet eller en annan 

värld som Ekecrantz och Olsson beskriver det. Texterna i tidningen skapas i förhållandet till sin 

egen verkstad, redaktionen och omvärlden, både mötet med själva händelsen och läsaren.
28

 Det 

betyder här att texterna som skrivs i Falutidningarna alltså är tidningens bild av händelserna, för 

läsaren men i förhållande till det som faktiskt pågår just i landet.  En självklar utgångspunkt är 

journalistikens demokratiska roll. En förutsättning för demokrati är att det finns en arena för olika 

röster att höras och mötas, men även där särskilt politiker kan och bör granskas, politiker som i sin 

tur behöver en bild av vad som sker och upplevs i samhället. Allt detta kräver en press- och 

yttrandefrihet som vidare är en grundläggande förutsättning för demokrati.
29

 I den tidiga svenska 

                                                 
27

 Ekecrantz och Olsson 
28

 Konstruktivism, s. 32, 1994, 36-39 
29

  Nord och Strömbäck, 2004, s. 18-19  
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demokratins framväxt har just media en oerhört viktig roll och därför är det intressant att studera 

vad media faktiskt för fram. En fråga att försöka ta hänsyn till är även huruvida det i tidningarna är 

en lokal vinkling eller nationell återgivning. 

  

Ytterligare en anledning till att media studeras är att debatten gällande särskiljande av rösterna i 

media inte särskilt rikt representerad inom forskningen. Det finns en kunskapslucka, även om det 

finns enstaka arbeten som har gjorts på lokal nivå. Tidigare källmateriel och studier angående 

märkningen av röster har främst utgjorts av riksdagsdebatterna i första och andra kammaren, när 

förslagen hade lagts fram och några studier har även gjorts strax innan valet. Här kommer studien 

främst att fokusera perioden januari-april 1922 då debatten angående könsmärkningen var som mest 

aktiv. Beslutet att könsmärka sedlarna föll den 5 april 1922 och därefter kan man anta att debatten 

angående könsmärkningen mattades av och istället ersattes av framför allt en debatt om 

rusdryckernas vara eller inte vara.  

 

Tidningarnas inflytande är ytterligare en viktig aspekt av den demokratiska utvecklingen. 

Journalistiken har en tydlig demokratisk roll. Vid denna tidpunkt hade tidningsväsendet fått ett stort 

genomslag och stor möjlighet att påverka den politiska arenan och detta tycks även ha utnyttjats i 

hög grad vilket särskilt kan märkas i rusdrycksdebatten. Tidningarnas hade en stor makt rent 

generellt i olika samhällsfrågor samtidigt, som deras röst inte var ett utsnitt ur den allmänna 

opinionen utan en egen del av samhället. Särskilt var de liberala tidningarna i detta skede en del av 

de framväxande nya liberala politiska strömningarna. Tidningarna i sig bör på så sätt kunna 

återspegla de starkaste politiska strömningarna i området, samt även utifrån den politiska agenda 

som tidningen anser sig stå för. Dock är inte rusdrycksfrågan en partipolitisk enhetsfråga, utan 

tvärtom en vattendelare
30

. Anledningen till tidningarnas olika politiska inriktningar är framför allt 

att de kan ge fler olika argument och olika perspektiv. Enligt tidigare forskning så är inte 

inställningen i förbudsfrågan helt och hållet kopplad till parti. Däremot finns vissa tendenser till att 

en del partier förespråkar vissa alternativ mer än andra. Detta kan bli tydligare här. 

 

Det huvudsakliga källmaterialet är tre av de största tidningarna i Falun, med olika politisk 

inriktning. Anledningen till att jag har valt tre lokala tidningar är framför allt att de verkade utifrån 

likartade lokala grundförutsättningar samt konkurrerade om Faluns tidningsläsare. Dock vände sig 

de tre tidningarna till olika slags läsare då deras politiska inriktningar var tydligt uttalade. Hade en 

studie gjorts på nationell nivå hade resultatet även varit tvungen jämföras utifrån de olika lokala 

                                                 
30

 Exempelvis Johansson, 1995, s. 208 



14 

 

miljöer som tidningarna framställts i och som kan ge en viss karaktär till olika tidningar och deras 

framställning. Här utgår istället alla tidningarna från samma miljö, men med olika politiska 

riktningar. När det gäller Dalarna så var det en tydlig majoritet som var för ett rusdrycksförbud, ca 

70 % mot 30 %. Av de 2718 röstande i Falun så röstade majoriteten för ett förbud, och majoriteten 

av de röstande var kvinnor.
31

 Detta är alltså ett resultat som skilde sig från det nationella. Ytterligare 

en aspekt som kan vara intressant är därför om argumenteringen kan tänkas se annorlunda ut än 

riksdagen. 

 

Tidningarna som kommer att undersökas är Falu-Kuriren, en oberoende liberal tidning som är aktiv 

än i dag, Dalpilen, en länstäckande konservativ tidning men med särskilt fäste i Falun (mellan åren 

1854-1926) och som även finns på Kungliga biblioteket, gratis via webben, samt Tidningen för Falu 

län och stad som också är en konservativ tidning. Tidning för Falu län och stad var den första, större 

länstidningen i Falun och som utgavs under en längre period, från 1838 och över 100 år framöver. 

Den främsta rivalen kom att bli Dalpilen som startades år 1854. Detta även efter att Dalpilens ägare 

köpte upp Tidning för Falu län och stad. Den nye ägaren valde att ge de båda konservativa 

tidningarna varsina egna profiler. Falu-Kuriren bildades år 1894, med ett tydlig politisk och 

ideologiskt och uttrycklig ”frisinnad” riktning, bland annat som förkämpar för totalt nykterhet och 

ökad rättvisa, särskilt när det gäller rösträtt.
32

  

 

Från början fanns en tanke att studera tre tidningar med tre olika politiska vinklar, men då 

socialdemokraterna tycks ha varit relativt tysta i frågan
33

 här istället att kompletteras med en till 

konservativ tidning till. Detta gjordes även med hänsyn till materialets mängd och att de 

konservativa rent generellt anses ha representerat åsikten om ett särskiljande i högre grad än de 

frisinnade och socialdemokratiska. De konservativa tidningarna här har inte alls deltagit lika aktivt i 

debatten om särskiljande av röster som den liberala tidningen vilket medför att det kan vara värt att 

se om de två konservativa tidningarna ändock skildrar ämnet på likartat sätt. Att även studera Dala-

Demokraten som var en viktig politisk motkraft som socialdemokratisk tidning i området hade varit 

önskvärt, men måste helt enkelt uteslutas för att begränsa källmaterialet. Dessutom var tidningen 

nyligen relativt uppstartad och en utpräglad länstidning. 

 

 

                                                 
31

Totalt röstade 2173 män och 2546 kvinnor, 2611 av dem röstade ja och 2107 röstade nej. 997 män röstade ja och 1619 

kvinnor röstade ja. Dalpilen, nr 69, 29/8, 1922, s. 1 
32

 Hamrin, Örjan, ”Dalapressen – en historisk tillbakablick” i Dalarna 1994, Falun, 1994, s. 22-23, 30-31 
33

 Bl.a. enligt Christin Almström i Det borde vara männens sak: en studie av riksdagsdebatten femte april 1922, 

angående könsmärkta röstsedlar vid folkomröstningen inför förbudsfrågan, C-uppsats, Umeå, 1994, s. 34, men även 

enligt Falu-Kuriren, bl.a. nr 40, 3/4, 1922 
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Jag kommer översiktligt att läsa igenom alla artiklar och texter som handlar om 

förbudsomröstningen, och om rusdrycker överlag för att på så sätt kunna skilja ut vilka texter som 

tar upp just förbudsomröstningen och kvinnans roll i denna.  Däremot kommer bara det texter som 

berör kvinnornas roll, eller könsmärkning av sedlarna att undersökas noggrannare. Då det är 

innehållet i texterna som främst kommer att studeras blir studien kvalitativ och tolkande.
34

 Det finns 

således en svårighet i att fastställa betydelsenyanser och sådant som sägs mellan raderna. Detta 

kommer att utelämnas här, såvida det inte är påtagligt, som i argumenterande texter och därmed 

kommer att motiveras. Därför kommer även främst en eller flera olika översiktliga bilder att skönjas 

och inte en semantisk analys och närstudie av språkformuleringar. Däremot kommer vissa typiska 

och träffande formuleringar att citeras för att visa på argument och som exempel på texternas språk. 

Det är ofta citat som fångar helheten bra, men av vikt är att nämna att det är författaren här som har 

valt citaten och därmed i sig är en tolkning. Dock ska inte citaten i sig motsäga innehållet, däremot 

ett val bland andra citat som i viss mån skulle kunna tolkas vagare eller starkare. Oftast citeras 

därför överskriften. Vidare kommer en jämförelse att göras mellan de olika tidningarna då deras 

politiska inriktning och ställningstagande med stor sannolikhet påverkar ställningstagandet i 

förbudsfrågan och därmed kan ge olika typer av argument. 

 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

 

Genussystem är en teoretisk konstruktion som särskilt Yvonne Hirdman har vidareutvecklat och 

som kan anammas här. Hirdman har forskat mycket i kvinnohistoria, särskilt utifrån en ojämlikhet i 

maktstruktur. Genussystem skulle kortfattat kunna ses som att det i samhället finns förväntningar 

och regler, outtalade och uttalade som särskilt bygger på ett särskiljande av manligt och kvinnligt, 

olikheter, samt att mannen ses som norm och måttstock . Det är ett ojämnt förhållande där det finns 

en överordnad och en underordnad ställning som hela tiden återskapas genom den kultur vi verkar i. 

Män och kvinnor har olika förutsättningar som styr deras handlande och detta handlande är 

beroende av just olikheterna. Hirdman påpekar också att vi inte föds med ett mönster utan lär oss 

det och att reglerna och ”kontraktet” för det förväntade är något vi ärver. 
35

 Detta tolkar jag även 

kunna gälla för att män och kvinnor anses passa för olika sorters roller i samhället, som 

beslutsfattare och familjeförsörjare eller som maka och mor. Vi kan se det i språket genom att 

exempelvis ordet läkare som är en manlig form även är benämning på såväl kvinnor som män. 

                                                 
34

 Florén, A och Henrik Ågren, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, 

Lund, 1998, s. 49 
35

 Hirdman, 1988, s. 49, 51-52, 54 Knobblock, 1995, s. 27-28 
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Hirdman menar att systemet återskapas gång på gång och både män och kvinnor är med och 

återskapar mönster. Ibland skapas nya mönster, som när nya samhällsförändringar uppstår och 

maktrelationer förändras. Det Hirdman menar är fruktbart med teorin är att studera hur särskiljandet 

fungerar, vad som verkar för att den fortsätter och vad som alltså kan göras för att bryta den. Hon 

pekar på tre olika faktorer som kan vidmakthålla, eller ”underlätta”. Det är ekonomiska faktorer, 

kulturella och psykologiska faktorer. Hirdman tar även upp vad som händer när kvinnor närmar sig 

männens arenor och mönstret förändras. Männen ”glider vidare”.
36

 Jag tolkar det som att männen 

lämnar arenan för andra områden. En stor samhällsförändring och som ändrar maktrelationerna 

mellan könen är just kvinnors rösträtt och jämställdhet med män i röstningsavseende. Intressant nog 

har männen inte lämnat detta område, vilket skulle kunna vara ett tydligt tecken på att kvinnor ännu 

inte har erövrat detta område tillräckligt. En grundtanke med särskiljande av rösterna skulle utifrån 

Hirdmans teori bygga på att män och kvinnor ansågs olika, samt att mannens röst var mer värd. 

Kommer detta resultat även att visa sig här? Särskilt kan frågan vad som gör särskiljandet gynnsamt 

vara intressant att besvara.  

 

 

1.5 Forskningsläge 

 

Den tidigare forskningen gällande ett rusdrycksförbud är relativt rik. Den svenska supen: en historia 

om brännvin, Bratt och byråkratin
37

 med Kettil Bruun och Per Frånberg som redaktörer är en 

antologi som det ofta hänvisas till. Den är en god grund för förståelse av rusdrycksproblematiken, 

samt behandlar särskilt även restriktionerna av alkoholhanteringen. Tillsammans skildrar alla 

bidragande författare utvecklingen av den svenska alkoholpolitiken, särskilt fram till andra 

världskriget och redaktörerna betonar särskilt den aktiva debatten i det förflutnas alkoholpolitik till 

skillnad mot idag. Av vikt här har flera avsnitt varit som bakgrundsmaterial och förståelse för vikten 

som frågan har innehaft. Av särskilt intresse har varit avsnittet ”Kön och klass” av Bruun. 

 

Lennart Johansson har forskat i ämnet och Systemet lagom: rusdrycker, intresseorganisationer och 

politisk kultur under förbudsdebattens tidevarv 1900-1920
38

 är en grundläggande avhandling om 

bakgrunden och inställningen till rusdrycksförbud, samt Brattsystemet. Syftet är att finna förklaring 

till debatten och arbetet för eller mot rusdrycksförbud utifrån dess samhällskontext. Särskilt 

intressant är avsnittet ”I kräftans vänkrets” som behandlar förbudsomröstningen och även debatten 

                                                 
36

 Hirdman, 1988, s. 49, 51-53, 58, Knobblock, 1995, s. 28-29 
37
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om märkning av röstsedlarna. Johnssons menar däribland att debatten om märkning av röster 

handlade om att se stämningen hos folket och vilket parti kvinnorna väljer att ge stöd. 

Socialdemokraterna var för en märkning medan högern och liberalerna avslog. Vidare hävdar 

Johansson även att märkningen av röster egentligen snarare handlade om att ta reda på vilka som är 

för eller mot ett förbud och inte var en politisk undersökning då det var förbudsvännerna som var 

emot könsmarkering och förbudsmotståndarna som ville könsmarkera rösterna. Johansson menar 

också att debatten om att särskilja rösterna inte alls handlade om att kvinnors röster skulle vara 

mindre värda, utan att det var frågans art som var grund till debatten – nämligen för eller mot ett 

förbud och därmed hur kvinnorna kan tänkas vara gynnande eller icke gynnande i frågan. Som stöd 

för detta nämns de olika partiernas tidigare ställning i rösträttsfrågan och som i annat fall även 

borde ha märkts i denna debatt vilket det inte gjorde genom att partierna var just kluvna i frågan om 

röstmärkning.
39

 Detta är även utgångspunkt här, nämligen att tidningarnas argument i sig inte 

nödvändigtvis representerar en åsikt eller ens en politisk ställning. Argumenten kan i egentlig 

mening enbart ha varit ett stöd för att övertyga för en åsikt där de bäst lämpade argumenten valdes 

ut. Däremot beskriver argumenten i sig olika bilder av kvinnans roll i förhållande till demokrati och 

det är dessa roller som läsaren mötte. 

  

När man preciserar rusdrycksfrågan till den rådgivande förbudsomröstningen och kvinnornas roll 

blir materialet betydligt mindre och när det gäller debatten i riksdagen gällande könsmärkningen 

ingår kommentarerna i ett större sammanhang och problematiseras sällan. En av dem som dock tar 

upp denna fråga relativt väl är Inger Knobblock. Knobblock utreder sin avhandling Systemets långa 

arm: en studie av kvinnor, alkohol och kontroll i Sverige 1919-55 kvinnans roll när det gäller 

politiken kring alkohol under motboken 1919-1955 ur ett genusperspektiv.  Det hon menar är att 

kvinnan som nykter och i princip ointresserad av alkohol är en idealbild, skapad av män och att det 

endast är en ”ideologisk tankekonstruktion” . För att analysera hur systemet eller samhället har 

bemött kvinnor, med förväntningar och regler har hon studerat de 402 kvinnor som överklagat 

motbokssystemet och därmed kvinnors möjlighet att köpa alkohol under perioden. Dessa kvinnor 

ansågs även med utgångspunkt i ovan nämnda bryta mot en kvinnlig norm. Knobblock utgår ifrån 

Yvonne Hirdmans genussystem som tidigare har nämnts. Hennes syfte är att utröna om kvinnor och 

män uppfattas och behandlas likvärdig av myndigheter och politiker och använder även Hirdmans 

maktbegrepp.
40

 Detta är något som i viss mån även kan ses här, nämligen hur kvinnors röst kan 

uppfattas i tryckt media, som är en offentlig arena. Finns det ett maktsystem så bör även detta kunna 

bekräftas i debatten om könsmärkningen av röstsedlarna. I den politiska debatten fanns dock olika 
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40
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argument – framför allt handlade det om vetskap hur den nya väljarkåren ställde sig, vilket parti de 

skulle ta ställning för. Motståndarna menade istället att det var ett brott mot demokratin och att 

kvinnors röster minskade i värde. Var kvinnor intressanta för vinnings skull? Var deras röst bara 

viktig i vissa syften eller finns underlag för en uppriktig demokratisk vilja om lika värde? Vilka 

argument anfördes i tidningarna? Knobblock menar även att den förändrade inställningen från 

debatten 1921 till den debatt som syns i riksdagsdebatten den 5 april 1922 visar på inställning till 

demokrati och ”för vilka”. Helt plötsligt innehade en ny, stor väljargrupp en ansenlig makt att 

påverka och osäkerheten hur denna grupp skulle agera var högst osäker.
41

 Tidigare nämnda 

Johansson kritiserar i sin tur Knobblocks syn att det skulle vara någon form nervärderande eller 

osäkerhet kring kvinnors politiska deltagande som låg till grund för särskiljandet. Tvärtom menar 

han att man var fullt medveten om kvinnornas ställning i frågan.
42

 Både Knobblock och Johansson 

har viktiga och fruktbara perspektiv och det måste inte vara antingen eller. Frågan handlade från 

början om rusdryckens vara eller inte vara, och mindre om kvinnors rättigheter, men förändrades i 

och med märkningen. Debatten kan säga något om olika syn på kvinnans roll i det hela, oavsett 

perspektiv. Genom att ge kvinnans röst samma värde eller inte säger något om kvinnans tyngd i 

frågan. Vilken bild gav då tidningarna av kvinnornas tyngd i frågan?  

 

Per Frånberg beskriver särskiljningsdebatten i förhållande till partierna och nykterhetsrörelsen i 

”Den sanna kvinnan och politiken En studie av röstuppdelningsdebatten 1922”. Han drar paralleller 

till USA där flera olika nykterhetsorganisationer har sitt ursprung. Frånberg menar att partierna inte 

var entydiga i frågan utan att det istället var något som splittrade partierna. Detta gäller då särskilt 

Liberala Samlingspartier och Socialdemokraterna, även om kvinnorna i det sistnämnda partiet inte 

aktivt drev frågan, men ändå var emot ett särskiljande. Vänstersocialisterna var dock helt tydliga 

med att deras ställningstagande var nej, gällande ett särskiljande av röster. Nykterhetsrörelsen var 

inte heller helt tydlig i frågan. Anledningen till både partiernas oklarhet och ovilja att driva en linje i 

frågan och somliga nykterhetsrörelsers ställning var helt enkelt att rusdrycksförbudet vägde tyngre 

än kvinnornas röst menar Frånberg. En viss rädsla för förlust kan anas och därför ett behov av att 

påskynda röstningen. De nykterhetsrörelser som dock tog ställning är bland annat Blå bandet och 

NTO. Förbudspartiet drev dock kampanj mot ett särskiljande fram till röstningsdagen, trots att 

särskiljande redan var beslutat. I Norge och Finland kan Frånberg inte alls se samma resultat utan 

där hade ett särskiljande inte alls kunnat genomföras. Anledningen menar han då berodde på 

kvinnans svaga ställning i den svenska nykterhetsrörelsen och att den var mer lik den i USA där 

kvinnans roll ansågs vara mer stödjande till mannen och där hennes röst snarare sågs som ett 
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komplement till mannen och kvinnan sågs som hemmets förkämpe. Den manliga arenan var 

mannens sak. Frånberg påtalar även som exempel att kvinnotidningar som Herta och Idun undvek 

att ta ställnig i frågan.
43

 Frånberg kritiseras av Johansson som påpekar att Frånberg fått kritisk för 

brister i källkritik och tolkning av frågan. Frånberg lägger för stor vikt vid den amerikanska 

utvecklingen som inte alls kan likställas med den svenska.
44

  

 

Christin Almström har i Det borde vara männens sak. En studie av riksdagsdebatten femte april 

1922, angående könsmärkta röstsedlar vid folkomröstningen inför förbudsfrågan undersökt just 

debatten och riksdagsledamöternas argument den 5 april, då själva könsmärkningen av röstsedlar 

beslutas. Hon har även studerat debatten i några tidningar för att se om dessa stämmer överens med 

riksdagsdebatten och hennes resultat och slutsatser är av stor vikt för detta arbete. Almström tycks 

även vara en av de få som hittills fokuserat märkningen av röstsedlarna mer specifikt. Tidningarna 

som Almström har undersökt är Dagens Nyheter, Socialdemokraten och Svenska Dagbladet som är 

tre tidningar med olika politiska agendor. Det som är särskilt intressant är att ställningstagande i 

frågan inte är kopplat till parti enligt Almström, även om det enligt mig borde kunna vara det och 

tidningarnas politiska ställningstagande stämde inte helt överrens med riksdagsmännens. 

Exempelvis var alla tidningarna för könsmärkta röstsedlar. Då liberalerna tydligt var mot särräkning 

av rösterna var deras tidning, Dagens nyheter, den som mest skilde sig från riksdagsmännen och 

riksdagskvinnornas uttryckta åsikter.
45

 Det är ett resultat som tyder på en viss frihet gentemot det 

parti som representeras och att tidningarna i sig är mer färgade av den lokala miljön och dess 

redaktör och journalister anses här. En tidning har inte bara åsikter utan måste även anpassa sig till 

läsarna.  

 

Ytterligare en liknande studie av vikt, och som även är en av de få som nämner debatten i media 

gällande särskiljandet är Frihet, rättvisa, mjöd, debatten i Norrbotten inför 

rusdrycksförbudsomröstningen. Det är en jämförelse mellan tre Norrbottniska tidningar, med olika 

politiska inriktning och hur debatten skildras. Det är Norrskensflamman som var tydligt för ett 

förbud, en arbetartidning med kommunistisk inriktning, bildad efter splittring i det 

socialdemokratisk partier, Norrländska Socialdemokraten (NSD) som var för ett förbud men mer 

neutral i frågan och Norrbottens-Kuriren som var mot ett totalt alkoholförbud. Allt material i 

tidningarna har analyserats och har kategoriserats i olika grupper så som information, propaganda, 

insändare, information om möten, artiklar och övrigt för sådant som inte passar in i övriga 
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kategorier. Särskilt tas det även upp kvinnornas roll i samband med att det även debatterades 

huruvida valsedlarna skulle könsmärkas eller inte. En av frågorna i syftet var vilken roll kvinnorna 

spelade i debatten. Författarna menar att kvinnorna som nytillkommen röstgrupp kom att påverka 

resultatet och därför var intressanta. Både ja- och nej-sidan kunde påverkas av den nya röstgruppen. 

Författarna finner också särskilt att man vände sig till de ”stereotypa” kvinnliga sidor, som vårdare 

och för familjens bästa och att argumenten för att locka män ser helt annorlunda ut. Ett exempel 

som nämns är en bildanalys föreställande en gråtande kvinna framför sitt döda barn, med en stor 

skugga över sig och med en stor mängd vintunnor i bakgrunden
46

. Ett av de vanliga argumenten 

från förbudssidan var just familjesplittring. Författarna menar också att anledningen till kvinnornas 

engagemang, särskilt i nykterhetsfrågan handlade om förbudet och var mer en ”social reform” och 

kvinnokamp. Tidningarnas politiska åsikter blev inte heller helt tydligt då de var splittrade i frågan 

menar författarna. Det totala röstresultatet blev att kvinnor var mer positiva i Norrbottens län av 

dem som röstade då 81,5 % sa ja och 70 % av de röstande männen sa ja. Totalt var 26 000 för 

förbud och 8750 mot förbud. Ytterligare ett resultat som författarna kommer fram till är att ju 

närmare omröstningen skred ju mer vände sig argumenten till kvinnorna. Författarna har dock inte 

funnit något om debatten om märkningen av röster trots att detta är en debatt som allmänt pågår 

enligt Lennart Johannson.
47

. Detta har jag dock kunnat finna i bl.a. Falu-Kuriren, men debatten 

tycks framför allt ha pågått tidigare än när beslutet om förbudsomröstning väl har tagits. Därmed 

kan detta arbete fylla en viss lucka som berör debatten i media om märkning av kvinnors röst. 

Skillnaden mellan deras resultat och här är att debatten överlag gällande rusdrycker verkar ha varit 

betydligt mer aktiv i de norrbottniska tidningarna. Dock har författarna studerat själva argumenten 

för eller emot förbud. 

 

Ytterligare viktiga namn inom forskningen om kvinnor i demokratiseringsprocessen är Christina 

Florin och Josefin Rönnbäck, delaktiga i ett projekt som avslutades 2011: Genus medborgarskap 

och offentlig politik 1848-1998. Rönnbäck har även tidigare beskrivit de rådande genusgränserna 

under den mest intensiva perioden av rösträttskampen bland kvinnor och hur de utmanades och 

hanterade dem
48

. Bland annat beskriver Florin och Rönnbäck tillsammans kvinnorörelsen som ett 

bildningsprojekt, där bland studier av LKPR:s arbete kan säga något om synen på rösträtten. Florin 

och Rönnbäck menar att arbetet strävar efter mer än bara ett ”formellt medborgarskap”. Kvinnorna 

strävar efter ett aktivt deltagande. För att nå detta krävs politiska kunskaper och färdigheter i det s.k. 
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offentliga rummet, det område där kvinnor i stor utsträckning tidigare saknat tillträde. 

Motargumentet till kvinnors tillträde ses dock av Florin och Rönnbäck vara bristen på kunskap i 

första hand och inte ett påtalande av männens överordning och därmed det stora behovet av träning 

och upplysning i politiskt medvetenhet och förning. De båda tar även upp begreppet 

genuskonstruktionerna som förändrats. Rönnbäck och Florin lyfter fram kvinnorna i LKPR och 

exempel på hur några kvinnor där påtalar själva bristen på intresse hos andra kvinnor och ställer sig 

frågande varför då männen ska arbeta för rösträtten? Kvinnorna betonar även själva olikheterna som 

”moderlighet” och ”ömhet” som också behövs i det offentliga rummet. Dessutom är det inte alla 

punkter som tas upp på kvinnornas agenda; försvarspolitik och utrikespolitik utelämnas, vilket är 

ytterligare ett tecken på en uppfattning om vissa skillnader mellan könen. Detta är dock inget som 

författarna tar upp till diskussion.
49

 Rösträttsrörelsens arbete kan på så sätt alltså ge en bild av synen 

på vad som kvinnan ”saknar” och alltså behöver tillgå för att nå samma rättigheter som män. Främst 

är det alltså kunskap samt betoning vid olika egenskaper och intressesfärer. Tidningens argument i 

debatten om märkning av rösterna utifrån kön, alltså då kvinnor nått rösträtt, kan ge en bild av 

samma sak. Vad är argumenten för eller mot att rösterna ska märkas? Är kvinnans roll relevant eller 

inte i omröstningen? Är kvinnors roll i demokratisk mening annorlunda än männens?  

 

Martin Klerung har skrivit om nykterhetsrörelsen och dess bildande roll i Dalarna och särskilt 

undersökt om det kan märkas någon särskild aktivitet kopplad till förbudsomröstningen 1922.
50

 

Hans arbete ger en inblick i länets nykterhetsarbete och till en del av innehållet i material här, 

nämligen tidningarnas referat och information om nykterhetsmöten. Klerung undersöker särskilt 

IOGT, NTO och TO. Kvinnor nämns inte i någon särskild mening och tycks inte ha varit särskilt 

aktiva. Resultatet som Klerung kommer fram till är framför allt att det är svensk litteraturhistoria 

som erbjuds i studiecirklarna samt föreläsningar av svenska författare. Han kan inte se någon 

förändring i cirklarnas innehåll eller frekvens i förhållande till omröstningen. Varför skulle man 

övertyga en redan frälst? konstaterar Klerung och ser därmed förklaringen till bristen på koppling 

till rusdrycksomröstningen.
51

 Bristen på anknytningen till förbudsomröstningen är något som även 

översiktligt kan skönjas i tidningarna för denna studie.
52
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2. RESULTAT  

 

Falun har varit en krogtät stad och år 1855 fanns minst ett femtontal, kända och benämnda ”vanliga 

brännvinskrogar” centralt belägna. Bara på Sturegatan, mindre än 200 meter från Falu koppargruva, 

låg exempelvis tre krogar tätt; Dalbergs, Vikblads krog, och Fribergs, och på nästa gata låg ”Fars 

och mors krog” och sedan Fahlviks uppe vid gruvan. Dessutom tillkom flertalet finare krogar och 

utvärdshus, samt simplare ölstugor och färdstugor ”i varje hörn”.
53

 En naturlig anledning var den 

omfattande gruvnäringen som var centralt belägen och som gav många människor sysselsättning. 

Falun anses även vara en av de främsta i landet när det gäller utgivning och producering av olika 

tidningar. Närmare 26 stycken olika tidningar har getts ut, samt även producerats för andra orter. 

Den första Falutidningen som utgavs var Fahlu Weckoblad, år 1768 av Per Olof Axmar, som även 

ska ha påtalat den höga mängd fylleri som pågick i staden.
54

  

 

Valresultatet i förbudsomröstningen i Dalarna blev en majoritet för ett förbud, till skillnad mot det 

nationella resultatet. Dalpilen beskriver bland annat att resultatet som visade på att 70 % röstade för 

ett förbud måste ha varit en missräkning från förbudsivrarnas sida då man i länet hade förväntat sig 

minst 85 % för ett förbud. Folkmängden i Falun vid årets början uppgavs vara 12827 och av de 

7300 röstberättigade röstade 4718 personer och resultatet blev en knapp majoritet för förbud.
55

 

Majoriteten för ett förbud i Falun var således lägre än i länet som helhet. 

 

Tidningarna som har undersökts är Falu-Kuriren, Dalpilen och Tidning för Falu län och stad. Här 

kommer resultatet att presenteras i kronologis ordning samt ges det en kortfattad sammanfattning av 

innehållet i varje tidning utifrån olika kategorier av argument. Först presenteras dock en kort 

samhällsbeskrivning utifrån innehållet i tidningarna. Därefter presenteras innehållet från Falu-

Kuriren (FK) från och med 1 januari-11april 1922 (totalt 43 nummer), sedan Dalpilen från och med 

den 1 januari-1 april 1922 (29 nummer) och därefter Tidning för Falu (TFL) län och stad den 2 

januari-10 april 1922 (84 nummer).  

 

En stor del av innehållet utgörs av debatter och argumenterande texter. Det är främst texter som 

diskuterar någon annan tidning eller en annan röst i frågan. En annan textform är argumenterande 

artikel, en text som tydligt tar ställning för eller emot. Ytterligare en kategori texter som ofta 
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återfinns är referat, vilket är texter som är rena återgivanden från exempelvis riksdagens möten eller 

längre referat från nykterhetsorganisationer. Övriga texter är notiser som kan ses som kortare 

referat, nyhetsåtergivanden och insändare som är skrivna av läsarna, eller ger sken av att vara det. 

Referaten från olika nykterhetsmöten och andra kortare mötesreferat kan tänkas att i första hand ha 

varit skrivna av andra, utanför redaktionen och som möjligtvis i efterhand redigerats. De flesta 

debatterna och artiklarna är utan underskrift och kan därför antas ha varit skrivna av tidningens 

medarbetare.  

 

 

2.1  Samtiden som skildras i tidningarna 

 

Det mest omskrivna ämnet i alla tre tidningarna under de första månaderna för 1922 och som 

återkommer regelbundet är arbetslösheten och den ekonomiskt ansträngda situationen, som var ett 

stort samhällsproblem. Efterverkningarna av första världskriget har resulterat i geografiska och 

ideologiska oroligheter, som exempelvis efterverkningarna från revolutionen i Rysslands som 

särskilt lyfts fram i Tidning för Falu län och stad. Folkmängden i Falun vid det nya året uppges ha 

varit 12 927.
56

 

 

De ekonomiska oroligheterna hade även lett till att människor genomförde s.k. offervecka med 

jämna mellanrum, som innebar att man samlade in pengar till dem med sämre förutsättningar, något 

som återges i Falu-Kuriren och Dalpilen. I några nummer av tidningarna återfinns inlägg med 

misstankar eller beskyllningar om att det är de med sämst ekonomi som missbrukar alkohol och i 

Falu-Kuriren återfinns ett inlägg om att motböcker borde fråntas de arbetslösa.
57

 I Dalpilen finns en 

insändare, från en ”Nödhjälpsarbetare” från Vansbro som kommenterar en herr Nore som ska ha 

menat att nödhjälpsarbetarna slösar pengar på ”nöje och öl” och frågar om denna har en aning om 

hur svårt det är för en ”familjefar med 3-6 barn och lön på 3.50-5” att överleva ekonomiskt och 

menar att herr Nore inte har någon hög tanke om denna grupp. Skribenten menar också att ”apropå 

ölbryggeriet” så kan man väl åtminstone få bort ”sådant elände” i alla fall under nödhjälpsarbetande 

och andra svåra tider.
58

 

 

 

 

                                                 
56

 Tidning för Falu län och stad, nr 54, 6/3, s. 1, Falu-Kuriren, nr 2, 4/1-22, s. 5 
57

 FK, nr 10, 23/1-22, s. 6, nr 12, 27/1-22, s. 12 
58

 Dalpilen, nr 8, 27/1 1922, s. 6 



24 

 

Alkoholkonsumtionen är ett återkommande ämne i olika former av texter. Det lyfts fram att 

folknykterheten har förbättrats och särskilt att spritkonsumtionen i Falun har halverats under 1921.
59

 

Lönnbränning och försäljning pågick dock vid gruvan och efter mycket fylleri och våldsamheter i 

området hade lönnkrogarna upptäckts och fått stängas.
60

 I tidningarnas ges även exempel på hur 

alkoholförbud har förlupit i andra förbudsländer. Tidning för Falu län och stad lyfter särskilt fram de 

negativa effekterna av våldsamheter, lagbrott och ”fyllerirekord” i bl.a. Kristianstad, Helsingfors 

och hur förbudet fungerar i Norge, och exempel ges hur sprit har delats ut på recept i Norge, som 

har alkoholförbud och Dalpilen lyfter fram motståndet mot förbudet i USA.
61

 Falu-Kuriren ställer 

frågan om det verkligen har skett någon ökad brottslighet i förbudsländerna och nämner att över 

100 000 beslag smuggelsprit har gjorts i Sverige under 1921, som inte har något förbud.
62

 

Tidningarna debatterar även varandras ställning i rusdrycksfrågan, och ett ämne som behandlas 

under en period är olika förhållning till landshövding Holmqvist som ska ha bidragit till en ny 

”spritrestaurang”, Centralhotellet, trots sina nykterhetsagitationer. I Dalpilens texter framställs Falu-

Kurirens som medskyldiga till nämnda restaurangs etablerande i Falun genom att ha stött 

landshövdingen och därmed även spritrestaurangen. Dessutom anklagas Falu-Kuriren för att 

orättvist ha kallat Dalpilen för ”krogbladet”, trots att de inte har tagit in annonser för alkohol.
63

 

 

Det pågick även en tydlig debatt om förbudet mellan Falu-Kuriren och Dalpilen. I några av inläggen 

debatteras huruvida man bland annat stödjer eller inte stödjer Anders Pers, redaktör för 

Vestmanlands länstidning, en tidning som det hänvisas till emellanåt. Pers synes även ha 

representerat de liberala i riksdagen som riksdagsman enligt tidningstexterna och ska även i sin tur 

ha ställt sig stödjande till ett särskiljande av röster, vilket Falu-Kuriren inte fann lämpligt.
64

 

 

 

2.2  Särskiljande av röster i Falu-Kuriren 

 

I Falu-Kurirens första nummer år 1922 presenteras klart och tydligt tidningens agenda och politiska 

ställningstagande i en lång artikel på förstasidan. Man benämner sig som ”frisinnad” och med en 

”folklig politik” och man lyfter särskilt fram förbudsfrågan som en viktig fråga och man intar 

ställningen som den ”radikale förbudsvännens” och utnämner sig särskilt som Dalarnas främsta röst 

                                                 
59

 Exempelvis TFL, nr 28, 13/2, s. 2, Nr 3 4/1, s. 3, Nr 7, 10/1, s. 2 och FK nr 5 11/1, s. 3 
60

 FK, nr 26, 1/3-22, s. 2 
61

 TFL, nr 16, 20/1-22, s. 1, nr 49, 28/2-22, s. 1, Dalpilen, nr 18 3/3-22, s. 8  
62

 FK, nr 15, 3/2-22, s 3, nr 13, 30/1, s. 7 
63

 Dalpilen, nr 20, 10/3, s. 3, nr 21, 14/3, s. 5 nr 22, 17/3 1922 s. 2  
64

 Se exempelvis Dalpilen, nr 18, 3/3, s. 3 



25 

 

i frågan.
65

 I samma nummer återges även en uppmaning från Förbudsvännernas Rikskommittés 

Arbetsutskott till läsarna att prenumerera på förbudsvänliga tidningar för att på så sätt aktivt delta i 

kampen för rusdrycksförbud. 
66

 

 

2.2.1 Januari 

 

En av de första debattartiklarna för året som tar upp frågan om ett särskiljande av röster berör ett 

inlägg i Dagens Nyheter av docent Axel Brusewitz som är för märkning av röstsedlarna enligt Falu-

Kuriren. Artikeln i FK argumenterar emot Brusewitz och menar att alla samhällsfrågor berör alla 

och kan ses ur olika perspektiv och därför är allas röster lika viktiga. Artikeln tar inte upp kvinnans 

roll utan snarare vikten av den ”demokratiska principen” som även innefattar ”människovärdet” och 

därmed att en enda röst är det ”enda rätta”.
67

 Därefter dröjer det några nummer innan själva 

särskiljandet av röster tas upp igen. Denna gång tas ämnet kvinnor och förhållandet till 

alkoholförbud upp två gånger i tisdagens tidning. Den första texten refererar Riksdagens behandling 

av motionen, den 21/1, gällande en folkomröstande förbudsomröstning eller inte, vilken även 

innefattar särskiljande av rösterna utifrån kön och ålder.  Denna kommer även antagligen att antas 

enligt tidningen och det viktiga med motionen är att utröna om frågan hamnar i ”rätt händer” vilket 

är folkets händer.
68

 Den andra texten är ett inlägg och en mer krönikörliknande text som behandlar 

mäns och kvinnors olika förhållande till alkohol i den ekonomsikt ansträngda situation som råder i 

landet med bl. a hög arbetslöshet, men även en uppmaning till att anta en förbudslag då de med 

sämst förutsättningar antas vara de som lägger mest pengar på alkohol och som alltså drabbas av ett 

”icke förbud”. Texten avslutas med ”Far ska´ supa och mor ska´ hushålla – med det som blir över.” 

Med andra ord är det män som dricker och kvinnor som får försöka anpassa hushållets budget till 

mannens alkoholkonsumtion.
69

 Den andra texten tar inte upp synen på särskiljande av röster 

uttryckligen, men tar likväl upp en viktig faktor i debatten nämligen huruvida kvinnor är berörda av 

frågan eller inte, vilket är ett av de viktigaste argumenten mot ett förbud – att männen är brukare av 

alkohol och kvinnorna inte lika berörda. Denna text pekar dock tydligt på det motsatta och kan 

därför ses som ett inlägg i debatten om särskiljande eller inte. 
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2.2.2 Februari 

 

I februaris första nummer publiceras nästa text som berör särskiljandet av röster och är en 

kommentar angående grundlagsändringen som nu ger möjlighet till folket att ge sin mening i frågan 

genom konsultativ folkomröstning. Det ses som en viktig grundlagsändring i ett demokratiskt 

hänseende men kritiseras då det är själva förbudsomröstningen som anses ha drivit fram förslaget 

och inte den demokratiska viljan. Högerledaren i Första kammaren, herr Trygger nämns som en 

antidemokrat då ett ”underkännande” av kvinnors röst (underförstått särskiljande av mäns och 

kvinnors röster) inte hänger sammans med alla rösters lika värde.
70

 Nästa nummer behandlar också 

frågan men i form av ett större referat från Blåbandsförbundets vinterting i Falun. ”En vädjan för 

den förbudsvänliga prässen” är uppmaning från Blåbandsrörelsens årliga vintersammankomst och 

är en av de många frågor som tas upp och pressens betydelse för bildandet av opinion i frågan anses 

oerhört viktigt. Särskilt nämns kampen för ett förbud och det betonas på Blåbandsrörelsens möte att 

det inte bör vara något särskiljande av röster. ”Kvinnan älska ej rusdrycker” men hemmet är hennes 

värld och därmed berörs både kvinnan och hela samhället, främst genom att kvinnans roll som 

moder och fostrare av framtida generationer. Både män och kvinnor behövs i kampen och frågan 

berör hela folket, och det ses som en gemensam strid, som ”Fosterlandets och Guds sak”. Även 

kvinnans plikt i förbudsfrågan nämns och det återges bl.a. att Fröken Eliasson inledde ett tal med 

hänvisning till den nyvunna rösträtten och att det var ett år sedan rösträtten fick sitt genomslag.
71

 

Ytterligare ett referat från ett kvinnligt möte, Stockholms Templardistrikt, under rubriken ”De 

ideella rörelsernas fält” återges i tidningen två nummer senare. Kvinnorna har skrivit under en 

enhällig resolution ”mot förfuskning” av folkomröstningen och hävdar att samma regler som ska 

gälla vid vanlig folkomröstning, annars kan det vara.
72

  

 

Gällande kvinnors förväntade beteende och alkoholens negativa effekter finns en anekdot i ovan 

nämnda februarinummer. Där återberättas en gammal historia, där fylleslag och ”brännvinslek” i 

byn Nås ska förekommet med supande där ”även” kvinnor i alla åldrar deltagit, i hög grad. Hela 

historien går ut på att bekräfta spritens fördärvande och okristliga verkningar och moralsänkande 

beteende, från män som ”slog och härjade” till kvinnors beteende i ”synd och skam”, och dans där 

”kjolarna står ut som paraplyer i slängpolskan”. Kontrasten ges i förhållande till den frikyrkliga 

predikant som kliver in och stör Hinspolskan, och det blir tyst i lokalen.
73
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Behovet av kvinnor i förbudskampen tas upp i ett senare referat från Kyrkosamfundens 

förbudssamarbete som vill ha fler aktivt intresserade och seriösa kvinnor i arbetet eftersom 

”förbudssakens seger i första hand beror på att de kristna allvarliga kvinnorna i vårt land bliva 

intresserade av förbudet”.
74

 Referatet behandlar däremot inte särskiljandet av röster. 

 

 ”Förbudsomröstningen får icke förvanskas” är ytterligare en av notiser med argument mot 

särskiljande av röster, som menar att omröstningen måste ske utifrån ”full demokratisk grund” när 

nu mäns och kvinnors röster även har getts samma värde. Riksutskottet för de kristnas 

förbudsrörelse har gjort ett uttalande om en ”enkel och klar förbudsomröstning”.
75

 I nästa nummer 

ifrågasätter debattartikeln ”Skall förbudsomröstningen förfuskas?” riksdagens kompetens. Den 

hänvisar särskilt till kvinnornas långa medborgarrättskamp som just nått ett viktigt mål och som i 

samma stund ska ”berövas denna” som ”ett slag i ansiktet på allt vad Sveriges kvinnor heter”. 

Dessutom lyfts det fram att det är ologiskt då kvinnors röstägande är i majoritet och det hela nämns 

som ”brännvinslogik”.
76

 I nästa nummer refereras bland annat Emelie Rathou, liberal, från 

Kvinnornas centralråd som manar kvinnor till en gemensam kamp mot rusdrycken och 

”kapitalistiska rusdrycksintressen”. Hon menar att brådskan med en omröstning beror på att man 

fruktar folkets röst och kvinnorna. Den stora motståndaren är inte bara spriten i sig, utan framför allt 

skatteintäkter. Kvinnorna har ett viktigt ansvar i alla samhällslager och alla delar av landet 

konstateras det i texten.
77

 Denna brådska påtalas i nästa nummer, ett längre inlägg från Falun som 

tar upp risken för att mobilisera nykterhetsvännerna som skälet till brådskan av omröstningen och 

en vetskap om att majoriteten är för ett förbud. Det kan helt enkelt inte ”prutas” på kravet att alla 

röster ska räknas lika och alla tillkrånglingar av frågan bör avvisas. Artikeln tar upp Bratts 

”haltlösa” resonemang att rösterna ska särskiljas för att på så sätt få ”tillräcklig” kunskap om folkets 

vilja och undvika oroligheter och lagbrott om inte majoriteten stödjer förslaget, d.v.s. att männen 

kommer köpa och sälja alkohol olagligt. Dessutom menar författaren att det är en plan för att 

kvinnor ska stanna hemma på valdagen då särskiljandet ”frånkänner” kvinnornas röst och det alltså 

är onödigt att rösta.
78

  

 

 

 

 

                                                 
74

 FK, nr 18, 10/2 1922, s. 5 
75

 FK, nr, 20, 15/2 1922, s. 5 
76

 FK, nr 21, 17/2 1922, s. 2 
77

 FK, nr 23, 22/2 1922, s. 1 
78

 FK, nr 24, 24/2 1922, s. 2 



28 

 

2.2.3 Mars 

 

I första numret i mars återfinns fyra mindre referat som alla nämner särskiljandet av rösterna. Den 

första är från ett förbudsmöte i Torsång där särskiljande av röster benämns som ”skumraskpolitik” 

och att man inte kan gå med på att låta kvinnornas röster tillmätas en mindre värde än männens. Det 

andra referatet är under ”De ideella rörelsernas fält” där ett 1300 kvinnor från Uppsala uppvaktat 

riksdagsmännen och 20 000 organiserade förbudsvänner från Södermans län med krav på en klar 

frågeställning för ja eller nej samt intet särskiljande av mäns och kvinnors eller annan uppdelning 

av de röstande. Det tredje referatet är från Förbudsvännernas rikskommittés uttalande i 

omröstningsfrågan och en resolution om att inte inveckla frågan eller genomföra ”särskiljande av 

mäns och kvinnors röster” och att omröstningen bör komma till stånd snarast möjligt för folkets 

bästa. Slutligen finns i samma tidning ett kort referat från ett nykterhetsmöte i Digeråker där en 

resolution skrevs under för att sändas till riksdagen om att ”inte särskilja mäns och kvinnors 

röster”.
79

 

 

I nästa tidning diskuteras Herr Pers
80

 som ”i sin tidning” har argumenterat och motiverat ett 

särskiljande av röster och blivit ”apploderade” av Falu Länstidning som även benämns som den 

”rusvänliga” pressen. I debattinlägget lyfts Herr Pers uttalande om att ett särskiljande av röster 

bottnar i kvinnors okunskap av frågan eller förståelse av dess vidd eller ”vad man är i begrepp att 

rösta om”. Det lyfts fram att det måste vara Bratts uttalande om att det är ”kvalificerat oförstånd” att 

ge kvinnors röster samma värde som ligger till grund för Pers åsikt. Istället för att kvinnor inte 

skulle veta vad det handlar om menar artikeln att Pers borde ta reda på vad saken handlar om. Det 

lyfts fram det motsägelsefulla i att kvinnors röster tillåts samma värde som män vid andra val, men 

inte vid en rådgivande omröstning.  Artikeln lyfter även fram att Herr Pers, liksom Bratt, visserligen 

ger ”den vänliga gesten mot det täcka könet att kvinnor är bättre i nykterhetsanseende” och är fullt 

medveten om att ”förbrytelser ske av män” men att problemet uppstår genom att lyssna på dessa 

män. Motståndarna benämns i artikeln som ”räddhågsen med den som kommer att bryta lagen”.
81

  

 

Några nummer senare tar upp den nybildade föreningen Landsföreningen för nykterhet utan förbud 

och menar att de gör ”fiasko redan vid starten”. Det är ett referat från Dagens Nyheter men 

argumenteras också. Professor Lundstedts påstående i DN om att ett förbud skulle vara 

”nermoraliserande” tas upp och artikeln hävdar att de starka krafterna mot förbud är 
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”alkoholisternas begär och rusdrycksförsäljarnas profitbegär” samt att ”allmänheten har en annan 

moral torde ej nämnas eller tänkas på” eller att majoriteten i landet har en annan åsikt än 

minoriteten i Stockholm eller Göteborg, nämns som exempel.
82

 Kvinnor nämns inte överhuvudtaget 

i texten och inte heller särskiljandet men artikeln tar ändå upp några viktiga argument som används 

för och emot särskiljande av rösterna, bland annat risken för lagöverträdelse. 

 

En protest från kvinnornas organisation för förbud i Falun refereras kort där de hävdar att kvinnors 

röster inte ska behandlas på annat sätt än männens och att frågan inte får krånglas till: ”Vi 

protesterar å de bestämdaste”. Ytterligare en protest från Kopparbergs allmänna nykterhetsförbund 

nämns, därav 40 000 organiserade nykterhetsvänner som hävdar ”Vi kunna icke godkänna en 

anordning varigenom någon medborgargrupps röster värderas lägre än andras. Varje uppdelning av 

rösterna efter ålder, kön eller yrkesgrupper måste därför avvisas. Framför allt måste det anses 

orättfärdigt att undervärdera kvinnornas röster, då kvinnorna otivelaktigen äro de som äro mest 

kompetenta att bedöma denna fråga och dessutom representerar den större laglydigheten och alltså 

bör från medborgerlig synpunkt tillmätas större värde, Vi anse slutligen ett sådant förfarande strida 

mot den likställighet i medborgerligt hänseende, som nyligen, tillerkänts kvinnorna.”
83

 

 

I slutet av mars lyfts orättvisan fram i ett förslag att de större städernas inflytande i frågan ska vara 

större än ute i landet. Artikeln argumenterar mot professor W. Lundstedts påstådda uttalande i 

Eskilstuna-Kurien och som menas vara ”de innersta tankar som hittills har fördolts” som enligt 

texten innebär att även om 1 miljon innevånare ute i landet röstar för ett förbud men 100 000 

stockholmare emot så måste miljonerna ”underkasta sig” och att ”medborgarrätt graderas efter stad 

och land”.
84

 På samma sida diskuteras även återigen Herr Pers och att demokrati är majoritetens 

vilja och inte minoritetens. Paralleller dras till den ”forntida folkförsamlingen där majoritetsvilja 

gav karaktär av allas vilja” och menar att det är vad den representativa demokratin ska göra. Dock 

hävdar artikeln att ”när man öppet proklamerar att 800 000 kvinnors vilja betyder intet mot t.ex. 450 

000 män även om de har 400 000 män vid sin sida” bryter man mot demokratins grund. Det hela 

nämns som ”löjligt genom att krumbukta”.
85

 I tidningen ges även en notis om att det lämnats ett 

utskottsförslag om förbudsomröstning innevarande år och att mäns och kvinnors röster ska 

särskiljas samt hur det praktiskt ska gå till och det nämns även att ”Reservation har avgivits av herr 

Pers”.
86
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I fredagens tidning samma vecka återges en debattartikel med referat ”Demokrati eller kakistokrati” 

som citerar herr Larson
87

 i Lerdals reservation: ”Om man med uppdelning avser att få kännedom 

särskilt om männens ställning i förbudsfrågan, i syfte att åt deras votum inrymma större betydelse 

än kvinnornas, så innebär detta, man må än försöka borttolka avsikten huru ivrigt som helst, att 

kvinnornas röster betecknas såsom mindervärdiga.” Kvinnornas inflytande som medborgare blir 

mindre och rimmar inte med den utveckling som har likställt kvinnor med män. ”Ett dylikt avsteg 

från demokratisk princip kan jag icke beträda. Och detta så mycket mindre som det i den fråga 

omröstningen gäller betyder lika mycket för kvinnorna som för männen, huru avgörandet faller.” 

Frågan handlar inte om förbud utan om kvinnors medborgerliga rättigheter och vilka 

”samhällselement” som ska styra, ”laglydiga eller inte”. Striden gäller demokrati eller 

minoritetsdiktatur hävdar författaren. I artikeln tas även upp att en kvinnodeputation från Västa 

Sverige som protesterar i riksdagen mot rösternas ”undervärdering” och detta nämns i även i en 

notis på samma sida, som återger att ett 60-tal kvinnor utanför hade samlats i protest utanför 

riksdagshuset och där Hr Lindman och Edén besvarat deras protester med att det hela är en 

rådgivande omröstning. Även en herr Eriksson från Grängesberg nämns, som ska ha sagt att det inte 

är någon kränkning mot kvinnorna utan bara ett praktiskt sätt att få frågan belyst.
88

 Inget nämns om 

att någon tog parti för kvinnorna i riksdagen. 

 

2.2.4 April 

 

I början på april debatteras under rubriken ”Vad andra säga” att ”inte ens den socialdemokratiska 

pressen är helt eniga om det antidemokratiska tilltaget att undervärdera kvinnorösterna” och så 

påtalas i tidningen att ”en del av partiets tidningar iakttaga en besvärande tystnad” och som skäl 

uttrycks en rädsla för partiledning och läsekrets. I samma tidningsnummer berättas även fler detaljer 

kring lagutskottets förslag under rubriken ”Den väntande förbudsomröstningen”. Frågan berör 

fullständigt förbud med möjlighet att rösta ja eller nej, vilka som har rätt att rösta och att ”varje röst 

skall äga lika röst” indelade i omröstningsdistrikt, kuverten ska vara vita och stämplas med M för 

man och K för kvinna och lite fler detaljer för dem som är utomlands och ska rösta. ”Äkta makar får 

giva till varandra”. ”I reflexionsspegeln” som är återkommande rubrik ges kommentaren att 

”Yttrandefriheten har aldrig stått högt i kurs hos förbudsfiender” med hänvisning till Dagens 

Nyheter som i samband med en kvinnodeputation ska ha ”förringat kvinnornas meningsyttrande”. 

På vilket sätt detta ska ha skett nämns inte. I samma tidning nämns även att allt borde göras för att 

”hindra förslaget om rösternas särskiljande”. Vidare återfinns en tecknig av en kvinna som släpar på 
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en full man och rubriken ”Kvinnor förstå icke…” En annan debatterande text berättar om hur en 

grupp kvinnor från Västergötland uppvaktat riksdagsmännen och som i en annan tidning ska ha 

utmålats som otillräckligt insatta i frågan. Texten tar upp det inkonsekventa i att en man, även en 

drinkare, ska ha större inflytande i frågan än en kvinna.
89

 

 

Senare under samma vecka refereras olika uppror och protester från olika kvinnogrupper. Under 

rubriken ”De ideella rörelsernas fält” berättas att en stor grupp kvinnor från Gävle har lämnat en 

skriftlig petition mot röstuppdelningen, samt att en protestskrivelse till riksdagen från nio 

kvinnoföreningar mot särskiljande av rösterna har lämnats in. ”Fagra ord till trots, vi kvinnorörelsen 

slår fast att vi genomskådat klumpiga försök att dölja röstskiljningens odemokratiska karaktär.” I 

protestskrivelsen tas även upp att de frisinnade kvinnorna i riksdagen, ”stockholmskvinnorna” är 

mot förbud medan det ser helt annorlunda ut i landet. I samma nummer lyfts även fram i ett referat 

att ”Ledande rösträttskvinnor hävda kvinnans rätt” och där olika kvinnor har protesterat skriftligt, 

bl.a. att ”röstuppdelningen är fusk i spelet”. Det förtydligas även att flera av rösterna som uttalar sig 

är inte heller delaktiga i nykterhetsarbetet. ””En skymf mot oss kvinnor” skriver fröken Anna 

Holmquist från Falun. I texten nämns även att åsikterna i frågan skiljer sig åt från den s.k. 

”Brattstyrda stockholmsklicken” och parallell dras till att männen ser det som ”sin” fråga medan de 

inte skulle släppa kvinnornas fråga. Fröken Beatrice Dickson från Göteborg citeras och hon jämför 

motståndarna med barn som spelar brädspel och som ”fuskar för att vinna”. Hon konstaterar att det 

är kvinnor som vet mest om ”alkoholeländet”.
90

 

 

När resultatet av förbudsfrågans tillvägagångssätt presenteras förekommer flera texter om 

särskiljandet. I presentationen av beslutet konstateras i underrubriken att ”Kvinnors röster 

undervärderas” med åtföljd av ett långt referat av riksdagsdebatten. I ”Ledande rösträttskvinnor 

hävda kvinnans rätt” konstateras att ”Inget är vådligare än att låta demokratins grund falla sönder” 

och Frida Stéenhoff refereras. Hon påstår att förbudet ses som viktigare än demokrati och 

argumentet att männen som brukare av alkohol går att jämföra med att enbart rökare och 

kaffedrickare ska besluta i frågor om tobak och kaffe. I ”Klar till drabbning” konstateras att ”Ännu 

härska männen, och kvinnans medinflytande få de skaffa sig själva. Det upplyser detta 

riksdagsbeslut om.” Särskiljandet ses inte som likvärdig rösträtt för män och kvinnor. Vidare ges 

även upplysning om att en kvinnodemonstration har skett utanför riksdagen i anslutning till 

debatten.
91
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I det näst sista numret för den undersökta perioden, efter att beslutet har fallit återfinns texten ”För 

tidigt jubel” och där den socialdemokratiska pressen utmålas för att vara mest skyldiga till 

kvinnorösternas särskiljande. Texten menar att socialdemokraterna först efter beslutet har tagit tag i 

frågan.
92

 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att antalet texter som nämner särskiljandet är relativt jämnt, även om 

det är glest de första veckorna under året. Därefter följer dock antalet inlägg relativt jämnt med 1-2 

inlägg varannan dag i genomsnitt. I slutet av mars ökar dock antalet omnämnande till i genomsnitt 

två inlägg varje dag. I Falu-Kuriren kan innehållet i huvudsak placeras i tre kategorier. Den första är 

kvinnors vikt i kampen för förbud - där tidningens innehåll kan tyckas vända sig till kvinnor och där 

innehållet berättas utifrån kvinnors situation, särskilt för själva förbudskampen, men även som de 

som är mest insatta i alkoholfrågan. Den andra är kvinnors roll i förhållande till alkohol – texter 

som framför allt handlar om rollen som maka och mor och som den som får ta reda på 

”alkoholeländet”, där argumenten för att rösterna inte ska särskiljas är att kvinnorna visserligen inte 

konsumerar alkohol men är likväl väl insatta och berörda i frågan, både som mödrar, fruar och 

kvinnor på gatorna som blir utsatta för våld. Den tredje kategorin är texter som särkilt berör 

särskiljandet av röster och där kvinnor särskilt nämns i de flesta fall. Flera texter behandlar mer än 

en av kategorierna, och eftersom alla på något sätt berör kvinnornas roll har alla även alla texter 

beaktats här, även om de inte uttryckligen har nämnt särskiljandet. Dessa nämner särskilt 

särskiljande av röster som odemokratiskt, fusk, nervärderande av kvinnors röster, och rädsla för 

motståndarna att förlora.  

 

Texterna som återgers är framför allt referat från olika tillställningar och ideella föreningars möten, 

samt återgivande av riksdagsdebatter med kommentarer. Dessa kan även antas ha varit skrivna av 

dem som varit på mötena och alltså på så sätt ses som tidningsläsare framför tidningsskaparna. 

Dock finns även flera debattinlägg, särskilt i förhållandet till andra tidningar och 

förbudsmotståndares uttalande. Texterna som presenteras i Falu-Kuriren utgörs främst av 

debattartiklar, korta och långa, som uttryckligen tar ställning för ett rudrycksförbud och som ofta 

refererar till andra tidningar, samt referat från Riksdagen eller andra möten. Det är ytterst få 

tidningsnummer som inte nämner något överhuvudtaget om alkohol, dess negativa följder eller som 

nämner något om spritkonsumtion alls vilket visar på frågans betydelse. Ställningstagandet för ett 

förbud skildras i praktiskt taget varje nummer, och för det mesta finns fler än en artikel som 
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behandlar frågan. En objektiv presentation av frågan ges nästan enbart vid referat från Riksdagen, 

men även dessa kan innehålla mindre, värdeladdade formuleringar som tyder på ett 

ställningstagande för förbud. Falu-Kuriren saknar i princip inlägg som stödjer motståndarsidans 

argument, vilket är mot ett förbud.  

 

 

2.3 Särskiljande av rösterna i Dalpilen   

 

Innan det första numret som nämner något om särskiljandet har några få texter berört 

förbudsomröstningen. Ingen av texterna tar någon tydlig ställnig i frågan. Det refereras kort att 

”Regeringens ställningstagande väntas nästa vecka” gällande förbudsomröstningen. Ett av de få 

tillfällen då kvinnor nämns i samband med politisk makt i en text är vid citerande av kungen vid 

riksdagens öppnande där han hänvisar till den nyvunna rösträtten. ”Jag hälsar Eder välkomna till det 

ansvarsfulla värv, som I nu träden till i kraft av svenska folkets samfällda fria val, vid viket Sveriges 

kvinnor sida vid sida med Sveriges män i full och lika medborgarrätt deltagit” citerar Dalpilen.
93

  

 

2.3.1 Januari 

 

Den 24 januari nämns särskiljandet av röster för första gången. Det är ett objektivt referat som 

återberättar kort om Riksdagens nykterhetsgrupp som i andra kammaren har beslutat att lägga ett 

förslag till förbudsomröstningen 1923 och med ”lika och gemensam rösträtt för män och kvinnor”.
94

 

I nästa nummer återges kort från riksdagens beslut att införa konsultativ folkomröstning efter debatt 

i båda kamrarna. Det återfinns även en kort notis om Tempelmöte i Djura där nya medlemmar 

upptogs och även både ”bröder och systrar” närvarade”.
95

 

 

I januaris sista nummer återges på förstasidan att grundlagsändringen nu är bekräftad av regeringen 

och debatten i båda kamrarna beskrivs utförligt. Ifrån första kammaren återges bland annat von 

Geijers (h) avslag och ”förvåning över, att förslaget om referendum framförts just vid samma tid 

som det demokratiska genombrottet” och hur han inte riktigt tror på att en rådgivande omröstning 

kommer att förbli konsultativ utan minska riksdagens möjligheter och att omröstningsförslaget är 

grundat i förbudsomröstningen, där vissa vill ha det till en beslutande omröstning. Den liberala C. G 
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Ekman menar istället att ”större klarhet skulle vinnas rörande den befogenhet k.m: t har att anställa 

folkomröstning”. Högerledaren Lindmans åsikt om att rådgivande folkomröstningar riskerar att 

genomföras allt för ofta lyfts fram Vidare lyfte Tryggers mening fram om att landet behöver ”arbete, 

lugn och förtroende” och om majoriteten ”skulle uttala sig för förbud och riksdagen besluta sådant 

skulle det bli mycket allvarliga repressalier för vårt land med åtföljd av ökad arbetslöshet”. 

Grundlagsändringen kommer att gälla vid ett ”ärendes särskilda vikt och beskaffenhet prövas 

nödigt, att före dess avgörande folkets mening inhämtas, må konungen och riksdagen genom 

samfällt stiftad lag förordna, att allmän folkomröstning ska hållas”.
96

 I samma nummer återges en 

kommenterande och debatterande artikel gällande ”vänsterns” tillfälliga vinst i form av uppskov i 

förbudsomröstningen i det nya tillägget. Frågan kopplas tydligt till förbudsomröstningen och drar 

paralleller till förmyndarskap och risken att bli fråntagen sin makt och menar ”att hålla 

sockenstämma med hela Sverige är ett vidlyftigt företag, och att formulera en fråga som utan vidare 

kan besvaras med ja eller nej” är svårt.
97

 Inget nämns dock om särskiljandet av röster. 

 

2.3.2 Februari 

 

I nästa nummer presenteras Blåbandskonferensen möte i vintertinget i Falun som återges inte kunna 

tänka sig att nykterhetsfrågan kan lösas på annat sätt än genom förbud och att en folkomröstning 

snarast bör ske för ”folkets vilja i frågan”. Och där alla ”röstberättigade män och kvinnor utan 

röstvärdet inskränkande bestämmelser må deltaga” hellre än genom ”förryckande bestämmelser 

förfulas eller göres värdelös”. Rösterna ska ej särskiljas och nykterhetsorganisationer uppmanas att 

samarbete, särskilt kvinnor och kristna. I slutet av tidningen ges även ett inlägg av ”X” som 

argumenterar mot Mats Göran i Falu-Kuriren som har kallat Dalpilen för ”rusdrycksorgan” eller 

”rusdryckstidning” och försvara att tidningen under alla dennes 45 år av prenumeration på tidningen 

aldrig sett försvar av sprit eller alkohol. Tvärtom har tidningen återgett ”straffpredikningar över 

synd och last” särskilt gällande spritdrycker. Däremot menar skribenten att totalförbud är omöjligt 

vilket ”kunniga, erfarna, lärda, ädla, fosterlandsälskande och stundom gudfruktiga män i Sveriges 

land” veta. 
98

  

 

I mitten på februari nämns för fjärde och femte gången särskiljandet av röster i samband en liten 

notis gällande Riksutskottet för de kristnas förbudsrörelse som gjort ett uttalande i anslutning till en 

motion gällande folkomröstning i förbudsfrågan 1923 om att ”mäns och kvinnors röster tillmätas 
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samma värde”. I samma tidning presenteras en nybildad organisation ”Folknykterhets utan förbud” 

vars syfte är nykterhet av fri vilja, inte genom förbud och förhindra förbud som kan leda till 

”moralist, rättslig, social, ekonomisk skada för individer och samhälle”. På sista sidan under ”Sista 

nytt” återberättas en annan tidningskällas påstående om att beslut gällande förbudsomröstningen 

antas kunna ske ”nästa vecka” och att majoriteten kommer att rösta för en omröstning i år, samt för 

”männens och kvinnornas röster skola särskiljas”.
99

 

 

I nästa nummer nämns bland annat den nya landsföreningen för frivillig nykterhet och att det är 

flera framstående och ”ansvarsfulla personer i framskjuten ställning” som ser det en ”social och 

nationell plikt att icke låta förbudsfanatismen utan motstånd vinna” med hänvisning till risk för 

rättsamhällets haveri. Ytterligare en notis om Folknykterhet utan förbud ges i samma numer och 

som ger exempel på olika yrkeskategorier som ingår i föreningen, exempelvis polis, domprost, 

generaldirektör och professor.
100

 I numret därefter nämns att kampen inför omröstningen har börjat 

och att ”förbudsivrarna” för sig med med dåliga argument, förtalar den nya landsföreningen och 

utmålar dr Bratt som ””landets största spritförsäljare””. Dessutom vill de, enligt artikeln, skjuta på 

omröstningen.
101

 Inget nämns dock om kvinnor i sammanhanget. 

 

2.3.3 Mars 

 

I mars första nummer återfinns ett längre debattinlägg gällande Falu-Kurirens ”angrepp” mot 

redaktör Pers som har uttalat sig i andra tidningar att ”mäns och kvinnors röster vid den stundande 

förbudsomröstningen böra särskiljas för att riksdagen skall få en klar bild av stämningen i landet” 

och att Falu-Kuriren antydde att herr Pers inte förstod sin uppgift som riksdagsman. Som stöd har 

återger man delar av text ur Vestmanlands läns tidning som menar att förbudet inte kan upprätthållas 

om en majoritet av männen inte gett sitt stöd till förbudet och även var denna majoritet eller 

minoritet har röstat. Tidningen konstaterar att frågan inte är en ”lätt sak” men att en majoritet inte är 

någon garanti för att förbudet ska bli genomfört smidigt och enkelt. Det behövs ett sakligt 

övervägande huruvida ett förbud går att genomföras eller inte, utan risk för att lag och ordning blir 

lidande och hur läget ser ut, avslutas texten.
102

 

 

I nästkommande nummer återfinns ett referat från Falugodtemplars 40-årsjubileum och där det 

bland annat nämns att olika meningsskiljaktigheter i nykterhetskampen framkom under mötet, 

                                                 
99

 Dalpilen, nr 14, 17/2 1922, s. 2, 3,7 
100

 Dalpilen, nr 15, 21/2 1922, s. 4 
101

 Dalpilen, nr 16, 24/2 1922, s. 2 
102

 Dalpilen, nr 18, 3/3 1922, s. 3 



36 

 

särskilt med hänsyftning till den kommande röstningen. I samma tidning nämns även att Vita bandet 

har haft ett årsmöte i Ludvika samt att flera föredrag i förbudsfrågan har hålligs i Orsa och som 

hänvisas till den pågående förbudsagitationen.
103

 

 

I slutet av mars ges ett referat från ett möte i Uppsala där flertalet olika professorer och studenter 

deltagit och där vikten av förbudsfrågan tagits upp. En resolution och ”varning mot åtgärder utan 

stöd i folkmening” antogs .
104

 

 

2.3.4 April 

 

I början av april återberättas att ett 60-tal kvinnor samlats utanför riskdagshuset i protest mot 

särskiljandet av röster. Herr Lindman och Herr Edén hävdar att då det en rådgivande omröstning är 

det inte att underkänna rösterna utan en praktisk åtgärd för att få frågan belyst. Flera män nämns 

som håller med. Ingen nämns vara emot. I samma nummer berättas även motiveringen för en 

omröstning 1922. Flera frågor skulle göra röstningen svår, men att upplysningar så omröstningen 

blir så ”fullständig som möjligt” men att ålder och yrke inte är behövligt att veta. Däremot då 

”bruket av rusdrycker i huvudsak är begränsad till männen, kan det egentliga motståndet mot 

förbudets vidmakthållande vara att vänta från deras sida”. För de som ska avgöra frågan är det av 

vikt att fördelningen av röster mellan kvinnor och män och att skjuta upp omröstningen anses inte 

behövligt då de flesta redan har bildat en uppfattning i frågan. Olika röster återges i texten, bl. a 

Herr Pers (l) som vill skjuta upp omröstningen till 1923 för att beräkna kostnader för omröstning, 

undvika krock med kommande val samt ge en bredare och mer objektivt upplysning i frågan. Herr 

Jakob Larsson (S) menar även att den yngre generationens ställningstagande är av vikt och att 

sedlarna därför även ska märkas utifrån ålder.
105

 

 

Tisdag den 11 april återges att riksdagen på onsdagen veckan innan har bifallit förslaget om att en 

folkomröstning ske 1922 med ett enkelt svar; ja eller nej på frågan om det ska införas ett totalförbud 

av alkohol. ”Genom förrättningen verkställd påstämpling angives om vederbörande röstavgivare är 

man eller kvinna”. Det konstateras i texten att resultatet inte ”blivit sådant de extrema 

förbudsvännerna önskat” även om frågeställnigen stämmer. I texten återges en förhoppning om att 

inte allt för våldsamt agiterande kommer äga rum och ”Vad särskiljande av manliga och kvinnliga 

röster angå, så borde icke vara något att däremot invända, utan är förslaget med hänsyn till hela 
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omröstningens r å d g i v a n d e karaktär i denna punkt fullt berättigat” då riksdagen senare ska ta 

frågan i beaktande så behövs ju all möjlig kunskap i frågan. Det konstateras även att: ”Det fastslogs 

även att ett införande utan tillräckligt stöd riskera stora faror, värre än värdet av minskad 

alkoholkonsumtion”.
106

 I slutet av samma nummer nämns liberalernas besvikelse och Västerbotten-

Kurien som beskriver beslutet av särskiljandet som beklagligt med tråkiga konsekvenser för det 

frisinnade. ”Vilka dessa konsekvenser bli, är ej svårt att gissa” avslutar Dalpilen.
107

 

 

Sammanfattningsvis är förbudsfrågan inte rikligt representerad i tidningen. Frågan debatteras inte 

särskilt mycket. De flesta texter är refererande och tar upp båda sidornas åsikter. Det kan dock 

skönjas i de debatterande texterna att tidningen framför allt representerar ställningen mot förbud. De 

texter som debatterar frågan är oftast i förhållandet till andra tidningar. Överlag är det få texter som 

nämner särskiljandet, i genomsnitt var annat nummer, och få som överhuvudtaget tar upp kvinnor 

och förbudsfrågan, även om de förekommer. Under perioden nämns särskiljandet av rösterna i 15 

texter, varav i 11 nummer. Totalt sett är det 29 nummer som har undersökts under perioden. Antalet 

texter som tar upp rusdrycker i någon form är i genomsitt 2-3 per tidningsnummer. Texterna består 

framför allt av referat och återgivanden, från nykterhetsmöten och riksdagens sammankomster. 

Antalet texter som är debatterande är få både när det gäller särskiljandet av rösterna och 

förbudsomröstningen överlag.  

 

De texter som lyfter fram eller nämner kvinnor är ett par referat från nykterhetsmöten som menade 

att kvinnor behövdes i kampen för alkoholförbud. När det gäller särskiljandet återberättas 

protesterna från kvinnorna utanför riksdagen i samband med beslutet. Gällande särskiljandet så 

nämns även främst risken för oro, bland männen som inte skulle tänkas stötta ett förbud, och 

därmed framkommer att kvinnor uppenbarligt inte antogs representera denna revolutionerande sida. 

 

 

2.4 Särskiljandet i Tidning för Falu län och stad 

 

Tidning för Falu län och stad var en tidning som utkom varje vardag med ambition att vara den 

främsta tidningen att presentera de nyaste nyheterna. I deras första nummer för året 1922 

presenteras på första sidan deras mål och syfte. Däribland presenterar de sin politiska agenda och 

deras främsta mål: ”I politiskt hänseende är vårt program förut så allmänt känt, att därom behöva vi 

icke vidare orda. Vare det nog sagt, att vi skola i hängiven trohet mot gamla traditioner föra det 
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sansade framåtskridandets talan, men också bestämt motarbeta de tidsströmningar, som hota att 

rubba grundvalarna för vår kristna kultur, vårt samhällsskicka och vår nationella självständighet.” 

Detta är även något som märks väl i tidningen. Enbart genom att läsa artikelrubriker kan en tydlig 

poliskt ställning ses där främst ”de röda”, socialdemokraterna eller de revolutionära krafterna ses 

som motståndare. Att detta nämns här är för att den politiska agendan är mycket tydligt uttryckt och 

många av de debatterande och argumenterande artiklarna berör detta ämne, framför rusdrycksfrågan 

som överhuvudtaget nämns ytterst sällan. Det tas även upp vikten att främja de moderata 

tidningarna i länet, vilket innebär de själva och uttryckligen Dalpilen för att ”hävda sin ställning gen 

emot de andra partierna” och detta tyder tydligt på att tidningens agenda i mångt och mycket har en 

stark politisk agenda som drivs samt naturligtvis även vara en ”väl underrättad daglig tidning” med 

de senaste telegrammen. I tidningen skriver flera ”känna pennor” däribland Madame Chic i sin spalt 

”Brev till damerna”.
108

 Antalet tidningar som har studerats under perioden är 84 nummer. 

 

2.4.1 Januari 

 

Under januari är förbudsfrågan i princip onämnd, även om några notiser om läget i utlandet nämns, 

och då främst till förbudets nackdel och hur läget ser ut i Sverige. Framför allt konstateras att 

alkoholförsäljningen har minskat. Under rubriken Förbudspressen lyfts det exempelvis fram att de 

nordiska länderna ”för en systematisk kampanj” för att visa att förbudet som införts har gett avsedd 

effekt. Dock är inte detta trovärdigt enligt artikeln utan pekar istället på att det i Norge och Amerika 

inte har gett avsedda effekter, utan tvärtom.
109

 I en notis gällande ”Förbudsomröstningsfrågan” 

konstateras dock att regeringens ställningstagande förväntas ges nästa vecka.
110

 I slutet på januari 

konstateras även att 1921 års riksdag nu har beslutat att införa rätt att genomföra konsulterande 

omröstning i regeringsformen. 
111

 I notisen nämns inget om rusdrycker, men likväl är beslutet av 

vikt för frågan och nämns därför här. 

 

I slutet på januari nämns även för första gången särskiljandet av röster. Det är i ett i ett referat från 

en Blåbandskonferens i Falun. Artikeln återger den resolution som antogs vid konferensen: 

”Vintertinget förväntar sålunda att riksdagen må i enlighet med den motion, som väckts av 

riksdagens nykterhetsgrupp, besluta, att vid omröstningen kvinnors och mäns röster ej särskilja och 

att frågeställningen blir för eller emot rusdrycksförbud.” Det återges vidare att Vintertinget menar 

att förbudsomröstningen hellre bör ”falla” än att omröstningen ”genom förryckande bestämmelser 
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förfuska eller göres värdelös” och samtidigt manar de kristna, andra nykterhetsgrupper och särskilt 

kvinnor till att i ett ”målmedvetet” arbete vinna förbudsfrågan.
112

 Inget ställningstagande kan ses i 

behandlingen av informationen. 

 

2.4.2 Februari 

 

I början av februari återfinns debattartikeln ”Den planerade förbudsomröstningen” lyfts 

”Blåbandisternas” resolution upp där de även vill påskynda omröstningen samt även citeras 

gällande omröstningen ””i vilken alla röstberättigade män och kvinnor utan röstvärdet inskränkande 

bestämmelser må deltaga”” och artikeln diskuterar frågan om när omröstningen bör ske eller ”om 

en folkomröstning nu absolut skall ske”. Artikelförfattaren menar att en lång agitation inte är att 

föredra, men samtidigt är antal val till hösten många och därför bör motionen och behandlingen av 

frågan istället uppskjutas.
113

  

 

I notisen ”Förbudsomröstningen” återges Svenska Morgonbladets nyheter och som hävdar att första 

lagutskottet troligtvis kommer att besluta i frågan under kommande vecka. Enligt Morgonbladet 

kommer troligtvis även majoriteten av utskottet att rösta emot nykterhetsvännerna och rösta för en 

omröstning ”redan” i år. Dessutom återges Morgonbladets tankar om att ”Även i en annan punkt 

torde majoriteten komma att ena sig, nämligen i att männens och kvinnornas röster skola 

särskiljas.”
114

 

 

I mitten av februari återges debattartikeln ”Tiden för förbudsomröstningen. En underlig situation i 

lagutskottet” återberättas att förbudsfrågan nu är under behandling, och att det i huvudsak kan 

urskiljas två olika sidor. Det är avslag gällande en omröstning och det är beslut i frågan om en 

omröstning i år. Innehåll från Karlstads-Tidning återges liksom att informationen bekräftas av 

Svenska Morgonbladet, som benämns som en förbudsvänlig tidning. Det som är underligt enligt 

artikeln är att det är ”antiförbudsmännen” som anta vilja stötta en omröstning i år och 

förbudsvännerna som kommer att vara mer tvekande. Förbudsvännerna menar att valet kan krocka 

med kommande landstingsval. Det nämns även ”en annan punkt” där majoriteten troligtvis kommer 

att enas och det är gällande nykterhetsgruppens viktiga poängterande att rösterna inte får märkas 

utifrån kön eller ålder. ”Könsbestämmelsen håller emellertid majoriteten styft på.” Enligt artikeln 

har redan majoriteten i utskottet bestämt sig för att genomföra omröstningen och då ”kan det kännas 
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som en lättnad att få den snarast möjligt.”
 115

 På nästa sida i samma nummer ges den första 

annonsen för alkohol i någon av de hittills studerade tidningarna och det är tillgänglig Carnegie 

Porter som finns hos Vasa-Bryggeriet i Borlänge.
116

 

 

I februari lyfts det fram att förbudsstriden nu är igång och att ”kampen om totalt spritförbud” har 

börjat. I en debattartikel framförs att förbudsvännerna nu har påbörjat sin ”propaganda, som redan 

visat att den icke är så nogräknad i valet av medel.” Bland annat tar de till ”hänsynslösa medel” som 

att förtala den nybildade ”Landsföreningen för folknykterhet utan förbud” och beskriva dr Bratt 

som ””landets största spritförsäljare””. Dessutom menar artikelförfattaren att förbudsivrarna som 

ville få till en folkomröstning nu vill skjuta upp omröstningen för att istället få mer tid till att bilda 

opinion. ”Genom en våldsam förbudspropaganda hoppas de till dess kunna driva upp den knappa 

majoriteten av män och kvinnor, som de anse tillräcklig för att påtvinga folket ett totalt spritförbud”. 

Artikeln nämner även att ”Motståndarna komma naturligtvis icke heller att ligga på latsidan. I 

denna förbittrade strid blir nykterhetssaken mest lidande.”  Antingen bör omröstningen ske i år eller 

skjuta upp frågan till nästa år. ”Den ängsliga iver, med vilken de motsätta sig att männens och 

kvinnornas röster räknas var för sig, tyder också på att deras sak är sjuk.” Det är sjukt att sanningen 

kommer fram och att det ses som ””förfuskande”” av förbudsivrarna menar artikelförfattaren. 

Författaren tar upp att förbud och folknykterhet är två olika sidor och att det finns förbudsvänner 

vars övertygelse ”är värd all respekt” men själva sättet hur frågan bedrivs är ”ovärdigt”.
117

 Med 

detta pekar även författaren på tidningarna och agitatorernas sätt att driva frågan och att detta risker 

att skada nykterhetsarbetet. 

 

2.4.3 Mars 

 

I mars första nummer lyfts fram att Falu Kurirens nyligen gjort ett ”hätskt angrepp” mot Anders 

Pers. Han ska ha framfört åsikten ”att mäns och kvinnors röster vid den stundande 

förbudsomröstningen böra särskiljas föra att riskdagen skall få en klar bilda av stämningen i 

landet.” Denna kritik har Falu Kuriren framfört genom att påtala att Pers inte förstod sin roll som 

frisinnad riksdagsman. Herr Pers har dock svarat i Västmanlandslänstidning fortsatt hävda att 

rösterna bör särskiljas. Det återges vad tidningen har skrivit, bl. a att förbudet inte kan upprätthållas 

om männen inte ger tillräckligt stöd till beslutet. ”Om vi tänka oss, att förbudet i Skåne får en 

anslutning av 30 proc. Av de röstande, så måste det vara ganska upplysande att få veta, om dessa 30 
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prc. Hälften eller till äventyrs endast en tredjedel eller en ännu mindre part är män. I Varje fall blir 

förbudet svårt att upprätthålla mot ett flertal i en landsända, men det blir särskilt svår, om ett ringa 

fåtal män är förbudsvänner.” Risken för oroligheter och att lag och ordning inte upprätthålls nämns 

och att saken behöver ett ”lugnt och saklig övervägande”.
118

 

 

I debattartikeln ”Folkomröstningen i förbudsfrågan” hävdas att grundlagsändringen gällande 

konsultativa folkomröstningar bottnar i ”att befria ett visst parti från svårigheterna ifråga om 

ställningstagande” till alkoholförbudet och menar att riksdagen alltför lättvindigt numera genomför 

nya förändringar. Dessutom kritiseras riksdagen att man numer antas frångå riksdagens 

representation av svenska folket och att riksdagsmännen förlorar sitt mandat för att istället följa ett 

eventuellt majoritetsbeslut, om ”än så skröplig majoritet”. Datumet för omröstningen diskuteras och 

anledningen till att hösten skulle vara bäst nämns vara utskottets befarande att ”obehagliga och 

upphetsande agitationens förhängande”, det vill säga att agitationen misstänks bli aggressiv och 

intensiv. Förbudsvännerna menar istället att det stundande landstingsvalet till hösten räcker, samt att 

särskiljandet av röster mellan könen gett mer opponering från förbudsförespråkarna. I 

förbudsivrarnas opponering kan det anas ett ”despotiskt kynne” men artikelförfattaren håller med 

om särskiljande av rösterna utifrån kön ”onekligen är ett oävet sätt att markera omröstningens 

konsultativa (rådgivande) karaktär”. Det som artikeln dock särskilt framhärdar är att avhållsamhet 

från alkohol är önskvärt, men inte det totala och allmänna förbudet.
119

 Senare i ett marsnummer ges 

ytterligare en reklamannons för en alkoholhaltig dryck, Munklikör – Bénédictine.
120

 

 

I slutet av mars informeras att första lagutskottet har fattat beslutat om förbudsomröstning 

innevarande år, 1922. ”Den, som önskar att en lag om fullständigt rusdrycksförbud i riket måtte 

antagas, röstar J a, den som icke önskar detta, röstar N e j.” Dessutom berättas att ”Vid förrättningen 

ska användas kuvert med en utskärning på framsidan. Sedan röstsedeln intrycka en stämpel med 

bokstaven M, om den röstande är man, och K om den röstande är kvinna. Rösterna skola räknas, så 

snart förrättningen avslutas och därvid mäns och kvinnors röster räknas var för sig.” Det tilläggs i 

att reservationer förväntas läggas fram till utskottets betänkande, däribland tidigare nämnda  Pers.
121

 

 

2.4.4 April 

 

I början av april återberättas inför förbudsstriden att omröstningen ska ge ”så fullständig upplysning 
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som möjligt” men att märka rösterna utifrån ålder och yrke inte är nödvändigt. ”Då däremot bruket 

av rusdrycker i huvudsak är begränsad till männen, kan det egentliga motståndet mot förbudet s 

vidmakthållande vara att vänta från deras sida” och därmed kan ett särskiljande utifrån könen 

motiveras. Dock betonas att det är av vikt för dem som ska bestämma i frågan att veta 

ställningstagande. I nästkommande nummer berättas även hur förbudsomröstning ska gå tillväga 

och där varje röstande skall äga lika röst”.
122

 

 

Två dagar senare konstateras att förbudsomröstningen kommer att ske innevarande år och att ”män 

och kvinnors röster skola räknas var för sig”. Därefter återges en del av debatten i riksdagen och en 

av de fem kvinnorna, Fröken Hesselgren återges, bland annat där hon menar att uppdelningen av 

röster inte är att underkänna kvinnornas röst, men däremot deras omdöme.
123

 

 

Dagen efter tillkännagivandet om folkomröstningen kommenteras resultatet och märkningen av 

röster. Eftersom folkomröstningen är rådgivande så är även särskiljandet berättigat menar texten.
124

 

I nästa dags nummer återges att det har börjat dåligt för förbudsanhängarna och särskilt kvinnorna 

på landsbygden där det har blivit upprörd stämning. Texten berättar även att norska kvinnor 

protesterat för sina ”svenska systrar”. I samma nummer återberättas även hur det gick till när 

förbudsomröstningen beslutades i riksdagen och att det skapade oro, samt att demonstrerande 

kvinnor hade samlats utanför, men bortmotats av polis.
125

 Några dagar senare, i det sista undersökta 

numret ges en kommentar ur Västerbottenkuriren, en vänstertidning som menar att 

förbudsomröstningen kan komma att skapa ”konsekvenser” det liberala partiet och dessa 

konsekvenser anges inte.
126

 Troligtvis menas en splittring av paritet. 

 

Sammanfattningsvis är antalet artiklar som berör alkoholfrågan få. De flesta som tar upp 

alkoholfrågan överhuvudtaget är främst notiser gällandet hur förbudet har fungerat utomlands. 

Antalet texter som berör särskiljandet av rösterna är ännu färre. De som dock nämner särskiljandet 

är i princip neutrala, eller uttrycker ingen åsikt i särskiljandet, med undantag för den debattartikel 

som bekräftar att det kan ses som ”oävet” att könsmarkera rösterna. I några texter nämns 

argumenten om risken för oro som anledning till särskiljande, vilket tyder på att kvinnor inte anses 

utgöra denna risk. Tidningens ställningstagande till debatten är övervägande negativ till ett 

totalförbud och de debattartiklar som tar upp ämnet hävdar att avhållsamhet är det viktiga och inte 
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ett totalförbud. Till skillnad mot de andra två tidningarna tar Tidning för Falu län och stad även in 

annonser med reklam för alkohol. Antalet annonser för nykterhetsmöten har inte alls synts till under 

de undersökta månaderna men referat från några nykterhetsrörelser har ändå återfunnits om än få. 

Kvinnors förhållande till alkohol nämns överhuvudtaget inte alls. Däremot finns en särskild spalt 

som vänder sig till kvinnor, men som dock inte har behandlat frågan alls. 

  

 

 

 

3. DISKUSSION 
 

Särskiljandet av mäns och kvinnors röster har lyfts fram i olika grad i Falu-Kuriren, Dalpilen och 

Tidning för Falu län och stad, liksom vikten av kvinnans röst. Samtidigt kan alla dessa olika 

framställningar ge en sammantagen bild av kvinnans roll och röst och det är vad denna diskussion 

ska resultera i. 

 

 

3.1 Inställning till förbud och särskiljande 

 

Först är det av vikt att klargöra tidningarnas förhållande till alkoholfrågan eftersom inställningen till 

ett förbud även bör ha påverkat ställningstagandet till särskiljande av rösterna. Johansson menar att 

särskiljandet i viss mån var kopplad till frågan om förbud vilket även kan konstateras här. Falu-

Kuriren var tydligt för ett förbud, och mot ett särskiljande av rösterna men texterna som behandlade 

orättvisan behandlade även specifikt frågan om rättigheter och inte enbart förbudsfrågan. Frågan om 

särskiljandet var en viktig demokratisk fråga och detta stämmer även överrens med tidningens 

politiska ställningstagande. Förbudsmotståndarna förespråkade istället särskiljandet och detta 

stämmer även för Dalpilens texter som ofta lyfte fram argument mot ett förbud, men för ett 

särskiljande av röster. Mycket tyder alltså på att förhållandet till kvinnans röst var nära förbundet 

med förbudsinställningen. Tidning för Falu län och stad skiljer sig dock, genom att mestadel skildra 

ett alkoholförbud som icke önskvärt och istället förespråkade en frivillig nykterhet. Tidning för Falu 

län och stad innehade även, som enda tidning reklam för alkohol, men lyfte inte i särskild mening 

fram särskiljandet av röster. Alltså stämmer inte idén helt och hållet om att inställning till förbudet, 

avgjorde inställningen till särskiljandet. Inställningen till förbudet och särskiljandet kom istället att 

bli två separata frågor och är något som kommer att återkommas till senare i diskussionen. 

 

 



44 

 

Hur ofta tidningarna nämnde särskiljandet av röster kan visa på hur viktig frågan ansågs vara, både 

av tidningarna och av läsarna. Falu-Kuriren såg detta tydligt som sin fråga, och benämnde ofta 

särskiljandet som något negativt. De båda andra tidningarna behandlade frågan i betydligt lägre 

grad och mer objektivt. Dalpilen lyfte dock fram behovet av särskiljande av röster i flera av sina 

texter. Tidning för Falu läns och stad nämnde i sin tur särskiljandet vid ytterst få tillfällen. Även fast 

innehållet var objektivt, så innebar valet av innehåll en form av ställningstagande eller 

urvalsprocess. Detta är vad Ekecrantz och Olsson menar med tidningars konstruktion av vad som är 

viktigt, vilket är beroende av både läsare, tidningsmakare, och samhällskontext. Att Tidning för Falu 

län och stad utelämnade särskiljandet i sin tidning är oerhört intressant och kan ha varit ett medvetet 

val. Det kan helt enkelt vara en fråga som inte ansågs beröra tidningen i särskilt hög grad eller dess 

läsare. Alkoholfrågan kan inte ha setts som särskilt viktig, i annat fall hade frågan diskuterats eller 

nämnts betydligt oftare. Detta skulle även då tyda på att frågan inte heller ansågs lika viktig av 

tidningsläsarna, vilket i en vidare mening kan ha gällt för en större grupp kvinnor, nämligen de som 

inte röstade och en del kanske var just läsare av denna tidning. Detta är dock inget som kan sägas 

utifrån resultatet här, men om tidningen på något sätt representerade en del av samhället, så var den 

delen av samhället även tystare i frågan. Tidning för Falu län och stad var en tydligt konservativ 

tidning och tycks även ha haft annan fokus; hotet från mer revolutionära krafter, något de andra två 

tidningarna inte uppvisade i samma grad men som stämmer överrens med tidningens agenda. Falu-

Kuriren behandlade frågan om särskiljande betydligt oftare, och därmed måste även tidningens 

läsare på något sätt ha varit mer berörd av denna fråga. De många referaten av olika 

nykterhetsmöten runtom i Dalarna tyder på att läsare och mötesdeltagare aktivt kan ha bidragit till 

innehållet. Läsarna av tidningen bör rimligtvis ha varit både liberala och aktiva förbudsförespråkare 

då det även var tidningens agenda. På så sätt kan även tidningens innehåll tydligt spegla läsarna av 

tidningen. Dalpilen nämnde ytterst sällan kvinnor i förhållande till alkohol, eller ens i texter 

gällande särskiljandet. Detta stämde även i viss mån överens med Tidning för Falu län och stad som 

inte heller nämnde kvinnor särskilt ofta, men som hade en egen spalt för kvinnor. Denna spalt 

avhandlade dock inte alkoholfrågan. Läsarna av de konservativa tidningarna kan utifrån detta antas 

vara mot ett förbud. Dalpilens avsaknad av kvinnoperspektiv kan även antyda ett underskott av 

kvinnliga läsare, vilket givetvis inte kan sägas definitivt. Frågan om särskiljandet framställdes allstå 

som mindre viktig i de konservativa tidningarna och som mer viktig i den liberala och det var även 

den bild som läsarna mötte. 

 

Hur man benämnde kvinnornas delaktighet, och hur man hanterade deras röst i tidningarna visar 

också på hur viktig kvinnan framställdes för frågan. Det var främst i Falu-Kuriren och Dalpilen som 

någon form av subjektiv inställning till märkningen av röster kunde skönjas. De texter som lyfte 
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fram det negativa med märkning av rösterna lyfte främst fram att detta sänkte värdet på kvinnans 

röst. En del av dessa texter lyfte även fram kvinnans röst som en kärnfråga och inte alkoholförbudet 

i sig. Det var alltså märkningen som sågs som problemet och inte alkoholen. Texter som lyfte fram 

alkoholen som ett problem menade även att kvinnorna var mer insatta än männen i frågan och var 

dem som fick ta de största smällarna.  I en del texter framfördes risken för att färre kvinnor skulle 

rösta om deras röster inte togs på allvar, vilket även tycks ha blivit fallet. Kvinnans delaktighet i 

omröstningen, det första valet kvinnorna som grupp skulle få delta i, kan ses som ett symboliskt 

värde, ett bevis för den demokrati som nyligen hade genomförts och detta var av stor vikt för den 

liberala läsaren. De texter som istället förespråkade ett särskiljande betonade ofta att en märkning 

av röster inte innebar ett lägre värde av kvinnors rösten utan istället att det var av vikt att veta hur 

män och kvinnor röstade. Båda sidor betonade alltså att kvinnans röst inte var mindre värd. 

Skillnaderna mellan de båda framställningssätten var istället argumenten varför kvinnans skulle 

vara delaktig eller inte, och detta var vad läsaren mötte. i denna omröstning var dock kvinnans 

delaktighet främst beroende av hennes egenskaper som skiljde sig från mannens, oavsett sida. Detta 

kan ses genom att studera argumenten. 

 

 

3.2 Kvinnans roll 

 

Argumenten i tidningarna stämmer i huvudsak överrens med de argument som har presenterats 

gällande riksdagsdebatten. Argumenten visar även på vilken roll som ansågs vara kvinnans. 

Förbudsmotståndarnas främsta argument var risken för att förbudet inte skulle komma att 

upprätthållas om inte en majoritet av de manliga väljarna stödde förbudet. Därför var kvinnornas 

röst viktig att kunna räkna. Av detta argument, kan konstateras att kvinnans roll var tydligt 

annorlunda än mannens och att mannens röst var viktigare att veta. Mannens roll framställdes 

tydligt som den normerande i alla tre tidningarna, framför allt utifrån antalet texter i relation till de 

få som berörde kvinnor överhuvudtaget. Hirdmans teorier om att män representerar en överordnad 

och normgivande roll kan tydligt appliceras här och det är nästan omöjligt att se ämnet ur annat 

perspektiv. Om kvinnan varit norm hade hennes röst varit tyngre och viktigare. Hade män och 

kvinnors röster haft samma värde hade inte förbudsmotståndarna eller riksdagen behövt vara orolig 

för en missnöjd majoritet av män. Texterna skulle ha behandlat kvinnans ställning i frågan i högre 

grad, och kvinnornas ställning var en majoritet för ett förbud. Frågan om förbudets negativa effekter 

borde ha stått mer i centrum. Kvinnor och män hade även olika förutsättningar som styrde deras 

handlande och detta gällde även här, även när det gällde hur man förväntade sig att dessa grupper 
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skulle rösta. Män förväntades vara dem som skulle komma att bryta mot ett eventuellt förbud och 

detta var även ett viktigt argument mot förbud. De förväntade roller som kvinnor och män hade 

återskapades genom att tidningarna framställde kvinnornas roll som annorlunda än männens. 

Kvinnorna brukade inte alkohol, såg alkoholens baksida och var betydligt lugnare och fredligare än 

männen.
127

   

 

Argumenten visade på två olika sätt att hantera frågan om särskiljandet – det konkreta utfallet av 

omröstningen eller den mer symboliska betydelsen av omröstningen. Därmed blev även kvinnans 

roll olika i utifrån de olika sidornas perspektiv. Att särskiljandet kom att bli en egen fråga är även 

något som Almström menar. Oavsett om man såg särskiljandet som positiv eller negativt så tycks 

man ha sett särskiljandet ur olika perspektiv. Ur kvinnornas perspektiv så var frågan om märkning 

en rättvisefråga. Rösterna borde inte skiljas från männens alls. Denna rättvisefråga gällde inte heller 

bara kvinnorna, utan även alla de nya grupper som uppnått rösträtt samt särskilt även de män som 

arbetade för nykterhet. Ur ett samhällsperspektiv så handlade frågan istället om säkerhet eller 

rättvisa för vilka som ansågs inblandade i frågan. Kvinnorna ansågs uppenbarligt inte lika 

inblandade i frågan. Förbudsmotståndarna var tvungen att försvara särskiljandet, särskilt 

anklagelsen om att omröstningen skulle vara odemokratisk. Dessutom är en anmärkningsvärd detalj 

att riksdagen röstade ner det allra första förslaget om en särskiljande omröstning redan år 1921, just 

med hänvisning till att förfarandet inte ansågs demokratiskt. Förbudsvännernas främsta argument 

mot ett särskiljande var i sin tur just den demokratiska aspekten, att kvinnornas röster åtskildes från 

männens, gjordes annorlunda och därmed mindre värd, samt att hennes inblandning i frågan ansågs 

mindre viktig än mannens.  

 

 Hur hållbara argumenten för eller emot är ska inte diskuteras här, men teoretiskt sett så lyfte 

argumenten fram olika sätt att se på problemet. Särskillnadsdebatten handlade om kvinnornas och 

alla nya röstberättigade gruppers rättighet, kontra samhällets stabilitet och vem som sågs som mest 

inblandad i frågan. Med dagens mått handlar det förstnämnda om demokrati – att allas röster ska 

ges samma värde och det andra perspektivet om samhällets bästa och rikets stabilitet. Att samhällets 

bästa även skulle kunna ses genom kvinnornas större kunskap i frågan nämns, men var inte 

tillräckligt tungt för samhällets bästa enligt texterna utifrån förbudsmotståndarnas perspektiv. De 

eventuella baksidor som kvinnor hade kunskap om var inte tillräckliga i förhållande till den 

förödelse som risken för en svart marknad och smuggelsprit innebar. Kvinnor och män hade olika 

roller och vid detta tillfälle styrdes rösten av just dessa olika roller. Det var dessa bilder som framför 
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allt männen mötte, men även kvinnorna som läste tidningarna. 

 

Vad kan debatten säga om kvinnors roll i förhållande till demokrati annat än att demokratin ännu 

inte hunnit bli tillräckligt befäst.  Kvinnor hade just vunnit rösträtt efter en lång kamp, vilket 

innebar att de hade samma rättigheter som män när det gällde att påverka röstfrågor, men det 

innebar inte att kvinnors röst vägde lika tungt som mäns, annat än på papper. Just genom 

särskiljandet framträder tydligt skillnader i dåtiden syn på kvinnor och män, oavsett åsikt. 

Särskiljandet i sig bottnade i olikheter enkelt sammanfattat som man eller kvinna, i annat fall hade 

inget särskiljande behövts. Förslaget om att rösterna skulle indelas efter ålder och bostadsort visar 

också att andra grupper antogs ha olika sätt att se på ämnet. Även om en märkning av röster 

handlade om opinionsbildning så handlade märkningen fortfarande om att gruppera olika 

människor. I demokratisk mening är en röst, en röst med samma tyngd oavsett gruppering. Det 

debatten kan säga om kvinnors roll i förhållande till demokrati är att de inte ansågs ha samma 

relation till frågan, men deras röst ansågs dock tillräckligt viktig för att behöva märkas. 

Diskussionen gällande rösternas skilda värden berörde det demokratiska genombrottet och denna 

demokratiska fråga gällde inte bara kvinnorna, utan även alla andra nytillkomna röstarna. Detta var 

en viktig fråga för den liberala tidningen och därmed dess läsare, vilket även kan härledas till 

tidningens ideologiska agenda och inte enbart i ställningstagandet till förbudet. 

 

Slutresultatet av omröstningen är intressant i sammanhanget. En majoritet av befolkningen röstade 

mot förbud. Men majoriteten av kvinnor röstade för ett förbud. Kvinnor var i majoritet av 

befolkningen. Varför röstade inte alla kvinnor? Hade alla röstberättigade män och kvinnor röstat 

hade resultatet med största sannolikhet blivit för förbud. I Falun röstade nämligen en majoritet av 

kvinnorna för ett förbud, och förbudssidan var även den sida som ”vann”. Däremot vet vi inte hur 

detta reslutat hade påverkat riksdagen. Dock måste vi minnas att riksdagen ville veta 

ställningstagandet och då särskilt hos män. Ett av de starkaste argumenten mot förbud var just 

risken för oroligheter och lagbrott, av männen. Detta hot hade kvarstått även om kvinnorna hade fått 

majoritet i frågan. Riksdagen hade fortfarande haft beslutsrätt i frågan. Hur kvinnorna röstade kan i 

sådant fall ha setts som av mindre vikt. Hennes röst ägde inte samma värde som männens, i alla fall 

inte i denna fråga. Det var istället arenan, frågan som inte ansågs vara kvinnans domän. Hon hade 

inget med alkohol att göra. Kvinnans röst kan ha setts som ett hot, en risk för att en majoritet skulle 

rösta för förbud. Detta var det första valet för kvinnor som större grupp och hur många av dessa 

som skulle rösta visste man inte, även om Johansson menar att kvinnors inställning i frågan var 

tydlig. Att märka rösterna utifrån kön kan på så sätt främst ses som ställningstagande i frågan, och 
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en tydlig markering av olikheter. 

 

 

3.3 Vinster och förluster 

 

Enligt Hirdmans genusteori finns något som gynnar särskiljandet mellan män och kvinnor, annars 

skulle mönstret brytas. Frågan är vad som skulle vinnas på ett särskiljande av rösterna i denna 

omröstning. Framför allt lyfte förbudsmotståndarnas sida fram att det var viktigt att veta antalet 

män som stödde ett förbud eller inte. Framför allt använde man argumenten om risk för upplopp 

och lagöverträdelser. Det som alltså rent konkret var positivt utifrån argumenten var alltså att bevara 

ett lugnt och stabilt samhälle. Indirekt var det alltså tydligt att kvinnor inte representerade dessa 

risker för samhället eftersom det var männens röster man ville veta. Detta medför även att det var 

männens röster och deras åsikt man ville veta. Detta kan ses som ekonomiska risker för samhället, 

vilket tillsammans med minskade alkoholkonsumtion även skulle innebära minskade inkomster för 

staten.  

 

Ytterligare en positiv effekt av särskiljande skulle vara att få reda på hur folket röstade, en inblick i 

opinionen. När det gäller förbudsfrågan så förespråkades detta särskilt av Bratt. Utifrån olika 

argument tycks det ha funnits en nyfikenhet av vad den nya väljargruppen skulle välja, och främst 

hur många som skulle komma att rösta av kvinnorna. Det positiva från förbudsmotståndarnas sida 

var alltså en chans att visa hur många män som faktiskt var mot förbud, och alltså vinna frågan med 

hotet om lagbrott. Det positiva för politikerna som helhet var en bild av hur röstarna ställde sig i 

frågan inför sitt beslut i frågan och en inblick i de nya röstberättigade gruppernas röstbeteende.   

 

Fördelen med att inte särskilja rösterna måste också tas i beaktande. En positiv effekt skulle vara att 

resultatet hade varit oberoende av kön. Nu blev resultatet att en majoritet röstade mot ett förbud, 

men en viktig kontrafaktisk fråga är ändå om resultatet hade blivit annorlunda om en majoritet hade 

röstat för ett förbud. En av de främsta anledningarna till särskiljandet och genomförandet var just 

vikten vid männens röst på sin sida. Dock betonades folkomröstningens rådgivande karaktär. 

Ytterligare en positiv effekt skulle ha varit att fler kvinnor skulle ha röstat då man som argument 

antog att färre kvinnor skulle känna sig delaktiga i frågan då deras röst ändå inte skulle väga lika 

tungt som mannens. Att inte särskilja rösterna skulle visa på att den nyfödda rösträtten för kvinnor 

var lika mycket värd som männens, och inte på något sätt annorlunda. Som Fröken Hesselgren 

menade i riksdagen så var inte kvinnans röst nödvändigtvis mindre värd, dock hennes omdöme. Nu 

blev utfallet sådant att färre kvinnor röstade än väntat, vilket kan ses gynnsamt för förespråkarna för 
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ett särskiljande. Då kvinnorna vid denna tid var i majoritet borde alltså resultatet ha kunnat bli något 

annat om fler kvinnor hade röstat, som i Falun. Anledningen till att många kvinnor ändå inte röstade 

kan dock ha varit flera, både risken för undervärdering, men även att det helt enkelt inte var en fråga 

om ointresse, som även nämnts tidigare. 

 

 

3.4 Röstvärdet 

 

Genom att kvinnans röst behandlades annorlunda än mannens, påtalades även hennes inblandning i 

politiska frågor som annorlunda än männens. Kvinnan röstvärde var annorlunda. På samma sätt 

gällde det omvända, men eftersom det främst var mannens röst som stod i fokus, och främst män 

som satt i riksdagen så får även männen här betraktas som norm och måttstock. Ska detta dras 

paralleller till i dag så kan det med Hirdmans teori, ses som att det ännu stämmer. Männen har ännu 

inte lämnat den politiska arenan, och är än så länge i tydlig majoritet i riksdag och regering, men 

som Hirdman beskriver så är även kvinnorna själva med och reproducerar samt bevarar detta 

tillstånd. Det finns mängder av teorier och litteratur i ämnet, men utifrån denna uppsats kan det ändå 

på en enkel nivå konstateras att kvinnor inte släpptes in utan vidare i den manliga, offentliga sfären, 

inte ens efter att de erkänts lika rösträtt. Deras politiska röst utifrån dessa tre tidningar var 

begränsad. Likväl kan intresset överlag ha varit lägre för kvinnor när det gällde denna fråga. Som 

Florin och Rönnbäck visat på var de tidigt aktiva politiska kvinnorna inte inblandade alls i 

exempelvis försvarsfrågor. Alkoholfrågorna kan ses som en offentlig fråga som politiken 

avhandlade, en fråga som genererade skattepengar genom vinster medan superiet i hemmet där 

enskilda familjers ekonomi haltade sågs som en mer privat och intim sfär.  

 

Vilken röstlegitimitet gavs då slutligen kvinnorna i pressen? Den bild som representerades och 

konstruerades var något olika i den liberala tidningen gentemot de konservativa. Falu-Kuriren 

visade på kvinnans vikt för omröstningen och vikten vid den demokratiska rollen. Dalpilen 

fokuserade främst själva alkoholfrågan. De konservativa tidningarna tog däremot inte alls upp 

kvinnans röst som viktig för just denna fråga och behandlade inte särskillnadsfrågan särskilt ofta. 

Däremot återgavs ofta att värdet inte på något sätt var lägre men oftast i hänvisade riksdagsreferat. 

Särskiljandet av rösterna framställdes som anmärkningsvärt ur demokratisk och kvinnlig synvinkel, 

medan det ur samhällig synvinkel framfördes som nödvändig information för riksdagens beslut. Det 

är ett tecken på att den nyfödda rösträtten ej var fullständigt befäst. Kvinnans röst var inte lika 

mycket värd genom ett särskiljande, även om hon dock med vissa demokratiska mått hade getts en 

röst, och ingen annan ägde fler än en. 
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Sammanfattningsvis har syftet varit att ta reda på vilken röstlegitimitet som gavs i pressen. 

Resultatet visar på att kvinnans roll i förhållande till demokrati kan skönjas och denna roll lyftes 

ofta fram som viktig, men i just denna fråga framträdde frågan om förbud som viktigare än frågan 

om demokrati. De nya röstägarna var ett tecken på att demokrati äntligen var införd, och vi ser i dag 

perioden som en av de viktigaste milstolparna för den demokratiska utvecklingen. Behovet av att 

märka rösterna framstod dock för många som ett viktigt avsteg från denna utveckling och andra 

framställde frågan om demokrati som mindre viktig genom att behovet av männens majoritet var 

viktigare. Genom debatten och skildrandet av särskiljande av kvinnors och mäns röster framträdde 

två olika frågor: förbudet eller de demokratiska rättigheterna. I den liberala tidningen framställdes 

den likvärdiga, omärkta rösten som viktigast och ett tecken på att alla hade samma inflytande. I den 

ena konserva tidningen framställdes inte kvinnans röst som mindre viktig, utan snarare mannens 

röst som viktig. I den tredje konservativa tidningen lyftets nästan inget alls fram om kvinnans röst. 

Ur demokratiskt hänseende så var kvinnans röst, genom att märkas inte likvärdig mannens. 

Kvinnans röst ansågs inte mindre värd, mer än just i detta fall. Kvinnans och mannens olika roller 

innebar även att de antogs besitta olika egenskaper och när det gällde särskiljandet menade den ena 

sidan att kvinnornas egenskaper inte var de samma som männens och därmed behövde rösterna 

märkas. Bilden av kvinnors röstlegitimitet i pressen kan inte ses som särskilt hög, i förhållande till 

denna fråga och denna bild var vad många läsare mötte. Kvinnans röst benämns som viktig av alla 

tidningar, men i praktiken innebar frågan om förbudet, frågan om kvinnans röst eller mannens. 

Kvinnans röst var i just denna fråga, annorlunda och därmed inte lika relevant som mannens.  

 

 

3.5  Avslutning 

 

Att läsa gamla tidningar har varit ett oerhört intressant arbete. Att följa ett ämne och dess utveckling 

över tid och i flera olika tidningar har gett en god inblick i olika sätt att se på ett ämne, och olika 

sätt i att skildra det. Det finns alltid ett val av vad som ska vara med och inte. Tidningarnas olika 

innehåll passar många gånger in i varandra och fyller i varandras luckor. Samtidigt bekräftar de 

också ofta varandras olika utsagor och innehållet tillsammans blir mer rikt och ger en större bild av 

vad som ses som viktigt i samhällsdebatten. Äldre tidningar som källmaterial kan ses som oerhört 

givande och rikt för olika uppsatsämnen. Här har frågan om särskiljandet inför 

förbudsomröstningen 1922 studerats, men samtidigt har många fler viktiga frågor och vardagliga 

samhällsfrågor tonat fram genom tidningarnas sidor. Det finns många ämnen att studera vidare i 
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media. När det gäller den här studien hade dock gärna den socialdemokratiska Dala-Demokraten 

gärna undersökts, liksom en tydligt vänsterorienterad tidning. Särskilt skulle den 

socialdemokratiska pressen rent generellt behöva undersökas för att se om aktiviteten verkligen var 

så låg som den liberala tidningen här påstod. Det skulle också vara intressant att se hur 

vänstertidningarna ställde sig till särskiljandet och om argumenteringen var mer aktiv och mer 

känslosam än i tidningarna som undersökts här. Runt om i landet på biblioteken ligger mängder av 

mikrofilmade tidningar och meterstora, tryckta papperstidningar, som snart är ett minne blott, och 

väntar på att undersökas. Källmaterialet är rikligt och särskilt kan landsbygdens ställning i 

förhållande till storstaden i politiska frågor skilja sig, liksom i förbudsfrågan och frågan om 

särskiljandet av mäns och kvinnors röster. 
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4. SAMMANFATTNING 

 

Den 27 augusti 1922 hölls den första rådgivande folkomröstningen i Sverige, en omröstning 

gällande ett ställningstagande för eller mot ett totalt alkoholförbud. I denna omröstning röstade 

flera nya röstberättigade grupper för första gången, och en av dessa grupper var kvinnorna. 

Rösterna i förbudsomröstningen märktes utifrån den röstandes kön och detta föregicks av en 

debatt mellan förespråkare för ett särskiljande av rösterna och förespråkare mot ett särskiljande. 

Denna uppsats syfte har varit att ta reda på vilken röstlegitimitet kvinnorna gavs i pressen 

genom att undersöka hur ofta särskiljandet nämndes i tidningarna och på vilket sätt kvinnorna 

nämndes i förhållande till särskiljandet. Undersökningsperioden har varit mellan januari och 

mitten av april, år 1922, innan beslutet om att ett särskiljande skulle genomföras. Tre 

Falutidningar har undersökts, Falu-Kuriren, en liberal tidning, Dalpilen och Tidning för Falu län 

och stad, två konservativa tidningar. En utgångspunkt har varit att tidningarna kan ge en bredare 

bild än riksdagsdebatterna som även har undersökts i högre grad än särskiljandet i media. Som 

teoretiskt grund har arbetet bl.a. utgått från beskrivningar av Yvonne Hirdmans genussystem där 

exempelvis en ojämlikhet uppstår och bevaras genom att något utvinns av ojämlikheten. 

Resultatet visar på att den liberala tidningen framställde orättvisan av ett särskiljande i betydligt 

högre grad än de andra två tidningarna och lyfte även fram det odemokratiska i förfarandet. De 

konservativa tidningarna behandlade kvinnans roll i betydligt lägre grad och fokuserade istället 

själva förbudsfrågan och behovet av ett särskiljande för samhällets bästa. Inställningen till 

förbudet tycks även i hög grad ha påverkat inställningen till särskiljandet, men inte enbart. Den 

bild av kvinnornas vikt för omröstningen som gavs i tidningarna var olika, men sammantaget 

visar alla tidningarna på en låg röstlegitimitet. Kvinnans röst var ännu inte självklar, särskilt inte 

i denna fråga där kvinnans och mannens roll var olika, oavsett ståndpunkt. 
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