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ABSTRACT 

Denna studie jämför debatterna om ett svenskt rusdrycksförbud inför 

folkomröstningen 1922 mellan riksdagens båda kamrar och tre dagstidningar: 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Social-Demokraten. Valet av tidningar har 

gjorts med målet att få en ideologisk spridning, för en bättre jämförelse. Resultatet 

visar på flera olika typer av argument, och en viss skillnad, både mellan riksdagen 

och tidningarna, mellan riksdagens första och andra kammare, och mellan de olika 

tidningarna. 

Nyckelord: Rusdryck, förbudsomröstning, alkoholförbud, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Social-Demokraten 
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1 INTRODUKTION 

 

1.1 Inledning 

Alkoholhaltiga drycker har i över tusen år präglat Sveriges historia och kultur. Vi har 

vikingarnas enorma intag av mjöd, konungars och högadelns konsumtion av vin till 

frukosten och 1754 års måttlighetsförespråkande skrift Aldrig mer än sju supar om 

dagen. Likaså har vi köpsupens officiella klargörande av eventuell affär och 1970-

talets kampanj ”Spola Kröken”. Med andra ord så har alkoholen funnits med oss och 

varit en del av vårt samhälle under mycket lång tid. Idag är de mer kulturella 

alkoholdryckerna intagna under julen och midsommar, i form av glögg och 

örtbrännvin. Det är inte ovanligt att se städernas pubar fullsatta och fyllda med liv 

och tjatter under fredags- och lördagskvällarna. Det är inte heller ovanligt att 

människor idag tycker det är trevligt att sätta sig på en uteservering under varma 

sommarkvällar och beställa ut någon öl eller drink. Alkohol har dock varit ett 

omdebatterat ämne genom Sveriges historia. Framför allt under 1900-talet har 

debatten blossat upp under jämna mellanrum, och alkoholpolitiken har förändrats 

kontinuerligt. Den absolut största politiska händelsen inom svensk alkoholhistoria 

kan dock tillskrivas den 27 augusti år 1922, då Sverige genomförde en 

folkomröstning om totalförbud av alkoholhaltiga drycker som översteg en spärr på 

2,25 viktprocent. Året innan, år 1921, hade det första fullt demokratiska 

parlamentariska valet, då även kvinnor fick rösta, ägt rum i Sverige, då det var val till 

andra kammaren. Att notera är att valdeltagandet under valet till andra kammaren låg 

på 54,2% medan valdeltagandet för förbudsomröstningen låg på 55,1%
1
, vilket visar 

på ett med tidens mått stort folkligt engagemang i frågan. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda om det finns några skillnader och likheter 

mellan de debatter som flödade i riksdagen och de debatter som flödade i 

dagspressen angående folkomröstningen om rusdrycksförbud år 1922. Likaså 

                                                 
1
 Johansson, 2008, s.207 
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kommer det ske en komparativ undersökning kring hur de olika tidningarna ställer 

sig till omröstningen, då tre tidningar med olika ideologier kommer undersökas. 

 

1.3 Frågeställning 

1. Hur ställde sig de nämnda dagstidningarna till rusdrycksförbud? 

2. Vilka argument för och emot rusdrycksförbud framfördes i riksdagens 

debatter, kontra debatterna i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Social-

Demokraten? 
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2 METOD OCH MATERIAL 

Denna undersökning kommer att analysera olika argument i debatten kring 

förbudsomröstningen, men det är inte en regelrätt argumentationsanalys som 

kommer genomföras. Detta eftersom vi inte ska analysera debattens struktur, utan 

snarare jämföra om den skiljer sig mellan riksdagsdebatten och debatten i 

tidningarna. Vår analys kommer snarare innebära att kategorisera argumenten och 

sedan jämföra om det är samma argument som lyfts i riksdagen som i dagspressen. 

En del i detta kommer då innebära att undersöka hur de olika dagstidningarna ställer 

sig i frågan. 

Eftersom det är argumenten i sig som är av intresse i studien får den en tydlig 

internalistisk prägel, vilket innebär att man bara intresserar sig för själva texten. 

Detta till skillnad från ett externalistiskt perspektiv, som betonar vikten av att 

inhämta kunskap om aktören bakom en text.
2
 Undantaget är i fråga om vår första 

frågeställning, men där räcker det att veta vilken politisk färg de olika tidningarna 

har för att kunna sätta in deras argumentation i en vidare kontext. 

De olika åsikter som kan framträda i materialet är självklart de val som gavs i 

folkomröstningen, nämligen för ett förbud eller mot det. Men det finns även olika 

former av mellanting som kan komma till uttryck. Då omröstningen handlade om ett 

totalförbud, fanns det även de som ville ha ett mindre vidsträckt förbud, vilket 

förtjänar en egen kategori. Således kommer vi använda oss av tre kategorier att dela 

in argumenten i: 

1. Totalförbud – Det som valet handlar om, ”förbud mot att framställa, 

innehava, införa eller överlåta spritdrycker, vin, öl, pilsnerdricka, som 

innehåller mer än 2 ¼ viktprocent alkohol”
3
. 

2. Partiellt förbud – Inget totalförbud enligt ovan, men förbud mot vissa delar, 

till exempel enbart brännvin, eller förbud mot framställning men inte 

innehav. 

                                                 
2
 Florén & Ågren, 2006, s. 52 

3
 Första lagutskottets utlåtande nr 11, 1922, s. 19 
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3. Inget förbud – Helt mot förbud, men eventuellt ändå för andra former av 

restriktioner. 

Dessa kategorier kommer att tillämpas på både riksdagsdebatten och pressdebatten, 

för att därefter kunna jämföra de två olika källtyperna med varandra. 

 

2.1 Källor 

De källor vi använder oss av i denna uppsats är av två olika typer. Dels använder vi 

oss av redaktionellt material, från tre olika dagstidningar, och dels av betänkanden 

och protokoll från riksdagens två kamrar. Det finns dock stora likheter mellan dessa 

texter. Eftersom vi från tidningarna använder oss utav ledare och debattinlägg, har de 

båda källtyperna gemensamt att de strävar efter att skapa, förändra eller kontrollera 

opinionen.
4
  

2.1.1 Riksdagstrycket 

Det material vi har från riksdagstrycket är dels den motion som låg till grund för 

folkomröstningen, dels betänkandet om densamma från första lagutskottet och 

slutligen protokoll från debatterna i de båda kamrarna. Störst fokus kommer 

självklart att läggas på debatterna, men även i de andra dokumenten kan åsikter och 

argument spåras. En viktig sak att notera är att debatterna handlar om 

folkomröstningens vara eller icke vara, och inte om rusdrycksfrågan i sig, men 

åsikter i den frågan ventileras även i den debatten, bara inte lika uttryckligen.  

2.1.2 Tidningar 

Vi kommer, som tidigare nämnts, använda oss av tre olika dagstidningar: Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet och Social-Demokraten. Motivet till just dessa val är att 

de alla är rikstäckande, samt av olika politisk färg, oberoende liberal, oberoende 

konservativ, respektive socialdemokratisk. Den som sticker ut lite är Social-

Demokraten, som inte är oberoende, utan relativt starkt partianknuten, men då syftet 

med urvalet är att spegla olika åsikter i förbudsfrågan bör inte det skapa några 

problem för analysen. 
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Dagens Nyheter (DN) grundades 1864 av Rudolf Wall och hade en tydlig liberal 

hållning. De propagerade aktivt bland annat för allmän rösträtt och frihandel, samt 

för neutralitet under första världskriget.
5
 

Svenska Dagbladet (SvD) grundades 1884, men fick efter ekonomiska svårigheter 

rekonstrueras 1897, som en huvudsakligen opolitisk tidning. Under början av 1900-

talet blev tidningen dock mer konservativ, men positiv till sociala reformer.
6
 

Social-Demokraten (S) grundades 1885, och gavs ut fram till 1958, från 1944 under 

namnet Morgon-Tidningen. Den var det socialdemokratiska partiets huvudsakliga 

kanal för opinionsbildning och hade en aktiv roll i arbetarrörelsens framväxt.
7
 

 

2.2 Intersubjektivitet 

Att kategorisera uttalanden enligt de kategorier som angetts ovan borde inte lämna 

mycket utrymme för olika tolkningar. Framförallt i pressen, men även i 

riksdagsdebatten går det att ganska tydligt utläsa vilken åsikt som skribenten/talaren 

företräder. Vad som däremot kan bli föremål för diskussion är vid jämförelsen 

mellan de två, då det rör sig om olika typer av debatter. Detta är dock inget som 

enkelt låter sig struktureras upp på förhand, utan blir viktigt att föra en diskussion om 

i själva analysen av materialet, för att läsaren enkelt ska kunna följa våra tankegångar 

och förstå de slutsatser vi dragit. 

 

2.3 Avgränsningar 

Det material vi har använt oss av är långt ifrån allt som argumenterar kring 

förbudsomröstningen. Av praktiska skäl har det varit nödvändigt att avgränsa urvalet, 

men vår strävan har ändå varit att få ett material som är representativt för debatten. 

Vad gäller tidningarna har vi enbart med artiklar publicerade mellan 26 juli och 28 

augusti 1922. 26 juli var det datum som regeringen gick ut med en kungörelse om 

folkomröstningen, och det var därefter debatten var som mest aktiv, vilket tydligt 

                                                 
5
 Nationalencyklopedins webbplats, ”Dagens Nyheter” 

6
 Nationalencyklopedins webbplats, ”Svenska Dagbladet” 

7
 Nationalencyklopedins webbplats, ”Social-Demokraten” 
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märktes i källmaterialet. 28 augusti var dagen efter omröstningen, då resultatet 

presenterades i tidningarna. 

Även i riksdagen har ämnet också tidigare debatterats, i samband med andra 

lagförslag inom alkoholpolitikens område, men det förefaller rimligt att anta att 

debatten kring folkomröstningen kan betraktas som representativ även för dessa. 
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3 BAKGRUND 

 

 

3.1 Sveriges första alkoholpolitiska restriktioner 

Husbehovsbränningen, vilket innebär att samtliga svenska invånare hade rätt att 

tillverka egen sprit, har varit omväxlade lagligt och olagligt genom vår historia. 

Under slutet av 1600-talet förbjöds den i hela riket, på grund av brist på brödsäd. 

Under 1700-talet blev Sveriges ekonomi hårt pressad, mycket på grund av krigen 

som pågick under de första arton åren. Detta utvecklas slutligen till att all 

brännvinsframställning tillfälligt förbjöds i Sverige år 1756. Dock visade det sig 

snart att förbudet var omöjligt att kontrollera, eftersom lönnbränningen i landet steg 

markant. Under de resterande fyra åren av 1750-talet tror man att ungefär en miljon 

tunnor brännvin ska ha lönnbränts
8
. År 1775, som resultat av flera års missväxt och 

en växande alkoholkonsumtion i landet, genomförde Gustav III en rad olika 

alkoholpolitiska restriktioner i landet. Husbehovsbränningen, som hade börjat tillåtas 

igen efter det tillfälliga förbudet år 1756, stoppades nu helt. Nu tillverkades 

brännvinet istället av så kallade ”kronobrännerier”, i ett försök att få supandet under 

kontroll. Likaså förbjöd man all form av spritimport. Det skulle dock snart visa sig 

att restriktionerna misslyckades. Kronobrännerierna fick inte den effekt man hade 

hoppats på, och Sveriges befolkning fortsatte med lönnbränning, en lönnbränning 

som skulle få Gustav III:s nyinförda lagar att helt och hållet tappa sitt syfte. 

Misslyckandet av restriktionerna steg till sin högsta höjd år 1787, då man återigen 

valde att tillåta husbehovsbränningen. 
9
 

 

 

3.2 Supandet eskalerar och politiken förändras 

De sista kronobrännerierna lades ner år 1824.
10

 Som resultat av att 

husbehovsbränningen var legal igen så ökade alkoholkonsumtionen i landet markant. 

Nu fick alla som tillverkade brännvin också enligt lag rätt att sälja sprit. Med andra 

ord så kunde man nu börja köpa brännvin i näst intill varje handelsbod. Genom en 

                                                 
8
  Systembolagets webbplats ”Hur brännvinet kom till Sverige” 

9
  Vin- och sprithistoriska museets webbplats ”Svenskt brännvin – från medicin till monopol” 

10
  Vin- och sprithistoriska museets webbplats ”Svenskt brännvin – från medicin till monopol” 
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mätning fick man fram att år 1829 års alkoholkonsumtion var så hög som 45 liter 

sprit per person. I den siffran räknade man med män såväl som kvinnor och barn. 

Omkring år 1830 räknade man att det fanns över 175 000 bränningspannor i 

Sverige.
11

 

Under 1830-talet började nya tekniker användas för framställningen av brännvin. Att 

använda potatis för att framställa drycken hade prövats så tidigt som under mitten av 

1700-talet, men denna teknik slog igenom först under 1830-talet. Med 

potatisbränningen började man kunna tillverka mer brännvin på kortare tid. Med 

andra ord började nu större brännerier byggas upp. Detta gjorde att samtidigt som 

husbehovsbränningen minskade för att ersättas av större brännerier, började mängden 

brännvin öka. Under 1830-talet producerades det mer än 100 miljoner liter brännvin 

årligen.
12

  

Detta skedde dock inte helt utan motstånd. År 1830 bildades den första 

måttlighetsföreningen i Sverige. Detta var startskottet för bildandet av fler 

nykterhetsföreningar och ett mer kritiskt tänkande till alkoholhaltiga drycker. Allt 

fler läkare och präster stöttade det alkoholkritiska arbetet, och man började prata om 

anledningarna till allt supande. Något man tidigare inte pratat om var vinstintresset 

hos alkoholdryckernas tillverkare. Detta börjar kritiseras allt mer, och år 1850 blev 

Falun den första staden i Sverige att införa egna icke vinstdrivande bolag som skulle 

ha hand om brännvinshandeln liksom krogarna i kommunen
13

. Att använda bolag 

och fabriker för brännvinstillverkning skulle nu bli framtiden för svensk 

alkoholpolitik, och år 1853 fick Sveriges riksdag in en proposition om en reform som 

innebar att spritdrycker numera skulle tillverkas på fabriker och genom olika bolag. 

Likaså innebar den att förordningarna för försäljning och tillverkning skiljdes åt. 

Bondeståndet vände sig starkt emot reformen, då den skulle innebära att 

husbehovsbränningen förbjöds, vilket den också gjorde fem år senare, år 1860. 

Likaså vände de sig emot det stora vinstintresset som fanns hos tillverkarna. Deras 

protester var dock lönlösa och med argument som att husbehovsbränningen var 

                                                 
11

  Systembolagets webbplats ”Hur brännvinet kom till Sverige” 
12

  Vin- och sprithistoriska museets webbplats ”Svenskt brännvin – från medicin till monopol” 
13

  Systembolagets webbplats ”Hur brännvinet kom till Sverige” 
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anledningen till landets höga alkoholkonsumtion, antogs år 1855 reformen av 

Sveriges riksdag
14

. 

 

3.3 Bolagen bildas och lagar ändras 

1855 års reform var bara början på den reglering av alkohol som skulle komma att 

ske. År 1865 bildades Göteborgssystemet, ett bolag som skulle komma att bli 

föregångare till våra dagars systembolag
15

. Detta bolag bildades som ett gensvar på 

det omfattande supandet som förekom i Göteborg. Industrialiseringen och 

urbaniseringen var i full gång i landet under mitten av 1800-talet. I Göteborg hade 

inflyttningen varit omfattande, och industrialiseringen hade tagit fart ordentligt och 

som resultat av detta växte de sociala problemen i staden. Bland arbetarna växte 

fattigdomen, de dåliga bostäderna blev fler och supandet ökade. När man väl var 

ledig från jobbet på söndagen var det inte ovanligt att man gick ner till krogen och 

spenderade dagen där, vilket ökade fylleriet. Söndagssupandet blev större och större, 

och till slut började Göteborgs medelklass att agera. Debatter blossade upp och allt 

fler ansåg att krogarna skulle ha stängt på söndagar. Detta gjorde att tankar på att 

bilda ett bolag som skulle ta över utskänkningstillstånden i staden uppstod, för att på 

så sätt försöka få ner supandet. Tankarna blev till handling, och den 1 oktober år 

1865 övertog Göteborgssystemet 39 stycken utskänkningsrättigheter, varav 

majoriteten innefattade arbetarklasskrogar. Med tiden började man också erbjuda 

städerna och kommunerna minuthandel.
16

 Som resultat på bolagets framgångsrika 

seger i Göteborg bildades flera bolag i ett flertal andra städer i landet. Liksom 

Göteborgssystemet började dessa bolag lägga vantarna på fler och fler 

utskänkningstillstånd, med andra ord gick fler och fler krogar landet över till att vara 

beroende och styras av olika utskänkningsbolag. Problem skulle dock uppstå under 

de kommande åren, med monopol och höjda priser på brännvin, vilket skapade 

missnöje mot bolagen, flera regleringsförslag var uppe i riksdagen, för att där röstas 

ned.  

                                                 
14

 Johansson, 2008, s. 20-23 
15

 Systembolagets webbplats ”Hur brännvinet kom till Sverige” 
16

 Johansson, 2008, s. 73-76 
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Göteborgsystemet fortsatte att skörda framgångar och dess betydelse skulle snart visa 

sig. I 1895 års förordning skrevs det att samtliga bolag som sysslade med 

alkoholreglering skulle tillämpa Göteborgssystemets grundprinciper. Tio år senare, 

år 1905, antogs ännu en förordning som skulle ge Göteborgssystemet, och även 

Sveriges andra alkoholreglerande bolag, ännu mer inflytande. Nu tog riksdagen ett 

beslut om att all form av detaljhandel skulle ske via bolagen. 

Som om det inte vore nog så började andra närliggande Europeiska länder nu också 

införa egna system som hade utgångspunkt i Göteborgssystemet. Till dessa länder 

kan man räkna bland annat Norge, Finland och Skottland.
17

 

 

3.4 Nykterhetens frammarsch 

Under 1910-talet började nykterhetstanken slå igenom allt mer. Fler och fler former 

av restriktioner infördes för alkoholhandeln. År 1912 började man använda sig av så 

kallade ”anmälningsbevis” när man skulle inköpa sprit i butiker. Ett anmälningsbevis 

var en form av intyg som alla män över 21 år var tvungna att visa upp för personalen 

i butiken för att över huvud taget kunna genomföra sitt köp. Varje butik hade sina 

egna anmälningsbevis. För att få ett anmälningsbevis fick man inte vara alkoholist. 

Grunden för att få fram svaret på det låg hos uppgifter man hämtade hos polisen och 

fattighusen. Likaså fick man inte heller inhandla en alltför stor mängd alkohol per 

månad. Handlade man över 30 liter på en månad blev man inskriven i förbudsboken 

och fick sitt bevis konfiskerat.
18

 

Idén med anmälningsbeviset skulle man vidareutveckla, och år 1919 trädde 1917 års 

rusdrycksförsäljningsförordning i kraft. Detta innebar att man införde motboken, en 

form av bokföring där man följde hur mycket sprit varje individ köpte månadsvis. 

Likaså hade man bokfört om kunden hade alkoholproblem eller ej. Alkoholister fick 

därmed svårare att få tag på alkohol. Man införde även ransonen, som innebar, i 

likhet med anmälningsbeviset, att man bara fick köpa en viss mängd sprit varje 

månad. Detta gällde dock endast minuthandeln. Det var mer problematiskt för 

                                                 
17

 Johansson, 2008, sid. 77-84 
18

 Johansson, 2008, sid. 132 
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restaurangerna och krogarna att hålla kollen. Det förutsatte att man förde sin egen 

bokföring kring eventuella gäster med alkoholproblem.
19

 

 

3.5 Nykterhetsrörelsen och förbudstanken 

Nykterhetsrörelsen kom att spela en stor roll i det som skulle bli Sveriges andra fullt 

demokratiska folkomröstning. Man hade under slutet av 1840-talet blivit alltmer 

tysta, om man bortser från 1877 års brännvinslagstiftningskommitté, som försökte 

genomdriva en mer liberal lagstiftning på alkoholförsäljningen, då rörelsen hade en 

kort tid i rampljuset. Under slutet av 1800-talet började man samarbeta med de 

nykterhetsvänliga frikyrkliga organisationerna. Detta gjorde att när det var val till 

riksdag, landsting och kommun fick nykterhetsrörelsen per automatik publicitet, och 

därmed chanser att driva på sina frågor. På så sätt kunde man börja föra sina frågor i 

större politiska instanser. Efter diverse konflikter mellan moderata nykterister och 

absolutister och flera olika nykterhetsorganisationers nedläggning blev det de 

absolutistiska nykterhetsorganisationerna IOGT och Svenska Blåbandsföreningen 

som fick stå i ledet för nykterismen. Vart tredje år kallade man till en 

förbudskongress. Efter 1908 års kongress valde man att företräda en mer radikal 

inriktning, med ett totalförbud mot framställning, import och försäljning av alkohol. 

Man hade skaffat sig ordentligt med politisk makt och krävde nu också inför valet till 

andra kammaren samma år, att kandidaterna skulle visa hur de stod inför 

förbudsfrågan. Man skulle även verka för att de som var för förbudet skulle bli 

inröstade.
20

 Med andra ord så hade man redan nu stora krav på att en 

förbudsomröstning skulle äga rum. Under 1910-talet ansökte man om flera olika 

förslag som till exempel ny försäljningsförordning
21

 som skulle innebära att en 

reform av försäljningslagstiftningen samt införandet av lokalt veto. 

Nykterhetsrörelsen fortsatte att kämpa för sina frågor, och slutligen, den 5 augusti år 

1920 lämnade man in ett förslag om att genomföra en förbudsomröstning.
22

 

Riksdagen godkänner beslutet och den 26 juni år 1922 kungjordes 

                                                 
19

 Johansson, 2008, sid. 157 – 169 
20

 Johansson, 2008, sid 85 - 87 
21

 Johansson, 2008, sid 142 
22

 Johansson, 2008, sid 188 
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förbudsomröstningen.
23

 Efter en massiv kampanj från både förbudsvännerna och 

förbudsmotståndarna kunde det konstateras att efter förbudsomröstningen, den 27 

augusti, 1922, gick förbudsmotståndarna segrande ur striden med 51 procent av 

rösterna.
24

 

                                                 
23

 Kungörelse om förbudsomröstning (1922). Dagens Nyheter. 26 juli 
24

 Johansson, 2008, sid. 217 
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4 ARGUMENTEN I DEBATTERNA 

I detta kapitel kommer vi redovisa de argument vi har funnit i de olika texterna, var 

och en för sig, samt kategoriserade enligt föregående kapitel. 

 

4.1 Riksdagsdebatterna 

Debatterna såg delvis olika ut i riksdagens båda kamrar, även om många argument 

var likartade. Generellt kan dock sägas att det förekom något större variation i andra 

kammaren. Vi redovisar dem här var för sig. 

4.1.1 Första kammaren 

I första kammaren förekommer argument både för totalförbud, partiellt förbud och 

mot förbud. Det vanligaste är dock att ledamöterna debatterar mot ett förbud. 

Argumenten för förbud menar att det handlar om att skydda befolkningen från de 

skador alkoholen medför. De tar även upp det vanliga mot-argumentet att det handlar 

om personlig frihet, och kontrar med att denna tidigare har kränkts genom 

lagstiftning, som i efterhand betraktas som något positivt.
25

 En annan ledamot menar 

att ett förbud är nödvändigt, men vill se tillagt att man inte får ”låta polismakten 

rannsaka hemmen utan tillräckliga skäl”.
26

 

Vad gäller argument för ett partiellt förbud märks endast en debattör, som hävdar att 

majoriteten av folket troligtvis varken vill ha totalförbud eller inget förbud, utan 

något däremellan.
27

 

Argument mot ett förbud finns det slutligen flera exempel på. En talare riktar kritik 

mot de straff som har föreslagits om ett förbud skulle bli aktuellt, och menar att om 

folket var medveten om dessa skulle de tänka till en extra gång angående förbud.
28

 

Andra argument som framförs är att förslaget inte är tillräckligt utrett. En ledamot 

säger till exempel att ”förbudet är en tiondel lag och nio tiondelar tillämpning. För 

min del vill jag gärna se, huru de nio tiondelarna ser ut, innan jag går och röstar för 

                                                 
25

 Första kammarens protokoll nr 24, 1922, s. 52 
26

 A.a. s. 28 
27

 A.a. s. 10 
28

 A.a. s. 10 
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den återstående tiondelen”
29

. Det vanligaste argumentet mot ett förbud är dock att 

folk som inte är för förbudet kommer trotsa det och anskaffa rusdrycker ändå. ”Det 

ligger i den mänskliga naturen.”
30

 

4.1.2 Andra kammaren 

I andra kammaren förekommer något fler argument än i första. Här är det dessutom 

mer balanserat mellan förbudsvänner och motståndare. Argumenten för ett förbud 

grundar sig ofta på att kvinnorna och barnen är de som får ta konsekvenserna av 

männens drickande. Detta beror till stor del på att debatten kretsar kring förslaget att 

särskilja männens och kvinnornas röster. Man hänvisar även angående detta förslag 

till dr Ivan Bratt, grundaren av motbokssystemet och känd förbudsmotståndare, och 

hävdar att han kom med förslaget just i syfte att kunna motverka ett förbud.
31

 Man 

hänvisar även till att kvinnorna kommer ha en viktig roll i att uppfostra den 

kommande generationen till att lyda förbudet, varför man kan införa det trots det 

stora motståndet.
32

 Ytterligare ett argument som tas upp är att när 

husbehovsbränningen avskaffades förekom också stort motstånd, men  

”det visade sig, att när under tiden svenska folket kom till insikt 

om, att beslutet var till verklig nytta och välsignelse, böjde man sig 

för detsamma.”
33

 

Det förekommer även några argument för att inskränka sig till ett partiellt förbud. 

Bland annat menar en ledamot att det skrämmer många att omröstningen handlar om 

totalförbud, så att de röstar nej även om de principiellt är för ett förbud, eftersom de 

”icke anse, att det blir genomförbart med den föreslagna låga alkoholgränsen”
34

. En 

annan ledamot hänvisar till Norge, som bara har förbud mot brännvin, och undrar 

varför man inte gör likadant i Sverige.
35

 

Argument mot förbudet förekommer i flera olika former. En ledamot menar att 

”myndigheterna skulle visa obenägenhet att strängt tillämpa gällande lag, därför att 

de känna sig övertygade om att lagen är tyrannisk och orättvis”, och hänvisar till 

                                                 
29

 A.a. s. 23 
30

 A.a. s. 40 
31

 Andra kammarens protokoll nr 25, 1922, s. 25 
32

 A.a. s. 78 
33

 Andra kammarens protokoll nr 26, 1922, s. 30 
34

 Andra kammarens protokoll nr 25, 1922, s. 63 
35

 Andra kammarens protokoll nr 26, 1922, s. 31 
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andra länder för att styrka sitt påstående.
36

 En annan ledamot hävdar att ett införande 

av förbud skulle ge konsekvenser som inte kan förutses, ”vilka kunna bli ödesdigra 

både i moraliskt och icke minst i ekonomiskt avseende”. Även denna ledamot 

hänvisar till Sveriges grannländer.
37

 Andra argument som framförs är att det ingriper 

i ”den enskildes vanor och föreställningar om vad som är hans rätt”
38

, och en 

ledamot vill göra gällande att om lagen inte har tillräckligt stöd hos befolkningen 

skulle det leda till lagöverträdelser, inte bara vad gäller förbudet, utan i 

förlängningen lagar i allmänhet.
39

 Ekonomiska argument hörs också i debatten. En 

ledamot hänvisar till Norge, och menar att deras exportindustri tagit skada, vilket 

också skulle bli Sveriges öde.
40

 Samma ledamot menar även att konsekvensen av ett 

förbud skulle bli ”ett spioneri, som kommer att medföra, att hemfriden, […] helt och 

hållet blir eluderad”.
41

 

 

4.2 Tidningsdebatterna 

4.2.1 Dagens Nyheter 

Den liberala Dagens Nyheter var tydligt med i debatterna som skulle komma att följa 

efter det att kungörelsen om förbudsomröstning skett. Lika tydlig var man att visa 

vad man själv tog ställning till i förbudsfrågan. Det framgår klart och tydligt att 

Dagens Nyheter valde att sympatisera med förbudsmotståndarna. Ett av de tydligaste 

sätten tidningen använder för att framföra sina argument är att jämföra med länder 

som redan hade förbud mot rusdrycker.  

Till en början görs en jämförelse med Finland, där förbudskommittén från Sverige 

har varit på besök. Enligt DN har kommittén spenderat hela resan med möten, 

konferenser och föredrag. Dessa aktiviteter har anordnats i de finska städernas 

nykterhetsorganisationers lokaler. Med andra ord har inte förbudskommittén träffat 

på speciellt många förbudsmotståndare och därför blir studierna, enligt DN, väldigt 

ensidigt inriktade. Det berättas också om att man kunde få tag på alkohol på 

                                                 
36

 Andra kammarens protokoll nr 25, 1922, s. 24 
37

 A.a. s. 67 
38
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restaurangerna i Helsingfors, och så fort ryktet hade spridits om att den svenska 

nykterhetskommittén var på besök gick det helt plötsligt inte att få tag på sprit 

längre. 
42

 

Likaså drar man paralleller till USA, som också hade förbud under 1920-talet. 

Journalisten skriver att man praktiskt taget kan få tag på vilken spritdryck man vill på 

restaurangerna, så länge man känner hovmästaren. För att göra det räcker det att 

komma tillbaka ett par gånger och ge ett gott intryck. Undantagen är de allra största 

restaurangerna och på de största hotellen. Här kunde man dock, enligt journalisten, 

se folk plocka upp en snaps från fickan. Vidare berättar han att på en del 

restauranger, till exempel på Broadway, är all alkoholförsäljning offentlig till de 

kunder som ansågs se pålitliga ut. Dessa restauranger kunde också leverera alkohol 

till hemmen. Likaså var det lätt att få tag på så kallade ”bootleggers”, det vill säga 

smugglare.
43

 

Slutligen skriver man om Norge, som har halvförbud, det vill säga ett förbud på 

starksprit som brännvin och starkvin. I detta avsnitt blir det ännu tydligare om vilken 

ställning DN har till ett eventuellt förbud. Tidningen berättar om en kvinnlig 

folkdansgrupp som åkt till Norge för att delta i det nordiska folkdansarmötet. DN har 

intervjuat Svenska folkdansringens sekreterare, hr Granhammar. Denne berättar om 

att förbudet bara finns på pappret, vilket blev påtagligt redan första dagen då han fick 

ett samtal av en norsk herre som erbjöd honom att köpa whiskey. Vidare berättar han 

att sprit går att få tag på mer eller mindre var som helst, i hur stora mängder som 

helst, och även billigare än i Sverige. Att se berusat folk i allmänheten var inget 

ovanligt. Han avslutar med att berätta om att många av de kvinnor från 

folkdansgruppen innan de kom till Norge var trogna nykterister, engagerade i 

nykterhetsorganisationer och förespråkade nykterhet. Efter att ha varit i Norge hade 

de alla ”blivit botade” från dessa aktiviteter. Han avslutar stycket med att skriva ”Jag 

tror inte att någon av dem kommer att rösta för förbudet sedan de fått se dess 

”välsignelser” på närmare håll!”.
44

 

Nästa form av argument som DN publicerar är en artikel om de finansiella problem 

som skulle uppstå på grund av ett förbud. Artikeln börjar med ett påstående om att 

                                                 
42

 ”Förbudskommittén åter från Hälsningfors för att avge rapport” (1922) Dagens Nyheter. 
43

 ”Vad ska´det vara? “Good beer” eller bara “near beer”?” (1922) Dagens Nyheter. 30 juli 
44

 “Intet förbud numera i Norge” (1922) Dagens Nyheter.  
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genom ett förbud så skulle ett hål på ca 109 miljoner kronor uppstå i den svenska 

budgeten. Skulle det hålet täppas igen endast med skattemedel så skulle 

inkomstskatten behöva höjas med 60 %. Jordbruket skulle, på grund av 

omläggningar som i sig skulle resultera i inskränkt potatisodling samt minskad kött- 

och sädesproduktion, gå med en förlust på 63 miljoner kronor. Eftersom 

försäljningen av jäst skulle minskas radikalt så skulle även priset på jäst höjas, vilket 

i sig skulle resultera i dyrare bröd. En, om möjligt värre påföljd, skulle vara att 

ungefär 9 300 människor som hade sin anställning på systembolagen, 

spritcentralerna och bryggerierna skulle förlora sina jobb. Slutligen berättas det 

också om att handeln med andra länder skulle minskas, då spritexporten skulle 

avskaffas och därmed även flera handelsavtal upphävas.
45

 

”En förbudsduell mellan Dr Bratt och Red. Björkman. Den senare får hjälp av den 

norska förbudsmannen dr Scharffenberg, men blir ändå knockoutad”. Så lyder 

rubriken för den debatt som DN publicerar. I det första stycket av debatten kan man 

läsa följande:  

Man behöver inte vara utrustad med något särdeles känsligt hjärta 

för att varkunnas över redaktör Alexis Björkman, som på 

onsdagskvällen heroiskt nog besteg scenen på teatern i Sundbyberg 

för att i förbudsstridens elfte timme bryta lans med dr Ivan Bratt. 

För var och en som kände de båda kämparnas kvalifikationer stod 

det redan från början klart att den kamp som skulle gå av stapeln 

måste bli i högsta grad ojämn, men inte trodde man att redaktören 

kulle bli så hjälplöst knockoutad, utan att innan dess ha lyckats 

sätta in så mycket som den allra minsta lilla vänstersving eller 

prestera en enda verksam parad. Det hela tedde sig ungefär som om 

en Carpentier skulle ge sig till att hyvla om en liten gosse som 

aldrig sett ett par boxhandskar.
46

  

Detta stycke sammanfattar mer eller mindre hela debattartikeln. Som meningen 

säger, om man får tro DN, krossar dr Bratt redaktör Björkman hela debatten igenom, 

även när den sistnämnda får hjälp av den norska dr Scharffenberg. Det är klart och 

tydligt att DN publicerar och framställer debatten som förnedrande för 

förbudsvännerna och samtidigt som man bekräftar NEJ-sidans styrka.
47
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 “Förbudets följder äro avskräckande ur finanssynpunkt” (1922) Dagens Nyheter. 
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 ”En förbudsduell mellan d:r Bratt och Red. Björkman ” (1922) Dagens Nyheter. 
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Tidningen ger sig även på de kristna förbudsivrarna, och förlöjligar dem i en artikel. 

Till exempel skriver de i artikeln att eftersom de röstar av religiösa skäl är de ”så 

hopplöst otillgängliga för allt vad förnuftsskäl heter”.
48

 Hela artikeln genomsyras av 

liknande förakt. 

Ytterligare försök till misskreditering kan hittas. DN vill göra gällande att 

förbudsmotståndare i Jönköping är rädda att yttra sin åsikt och är under ”ett 

fullständigt terroristvälde av förbudsfolket”. De skriver att till och med folk i 

beslutande organ i kommunen känner samma rädsla, och ger som exempel en man 

som blev erbjuden en styrelsepost, och tackade ja, i sin frånvaro. Tidningen mottog 

dagen efter en mängd arga insändare, så att mannen sedan kände sig tvungen att 

tacka nej, enligt DN.
49

 

4.2.2 Svenska Dagbladet 

SvD rapporterar i en artikel om att de amerikanska myndigheterna har stora problem 

att förhindra smuggling av alkoholhaltiga drycker, och därför söker samarbete med 

de brittiska myndigheterna i Västindien.
50

 

I en söndagsbilaga publicerar SvD en berättelse om hur ett antal människors liv 

skulle kunna se ut om förbudet blev verklighet. Enligt berättelsen finns sprit att få tag 

på trots förbudet, och det har blivit bevis för hög status att ha tillgång till brännvin. 

Det är dock en osäker tillvaro, med spioner, angiveri och utpressning, och folket 

måste därför vara väldigt försiktiga, och enbart dricka i smyg i slutna sällskap.
51

 

Under rubriken ”Från förbudsfronterna” samlas några små notiser. Först skrivs om 

en man som talade emot förbudet i en liten ort utanför Bollnäs, och senare blev 

överfallen av några åhörare. De skriver även att flera liknande fall har inträffat i 

Jönköpings län. Nästa notis hänvisar till förbudslandet Finland, och menar att 

förbudet där har ökat alkoholkonsumtionen, snarare än minskat. De hänvisar då till 

att 10 personer stod inför rätten för fylleri samma dag i en liten stad, något som inte 

hänt tidigare. Artikeln skriver också att dessa personer fick lägre böter än andra som 
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dömdes för innehav, och att det innebär att folk hellre dricker hela flaskan på än 

gång, och att det i sin tur förklarar det ökade fylleriet.
52

 

I två olika artiklar kritiserar SvD en rapport från förbudskommissionen hårt. Vad 

rapporten säger går man inte in närmare på, men tidningen är kritisk till rapportens 

bild av det finska förbudet som lyckat. De hänvisar till olika personer som vittnar om 

motsatsen, bland annat en finländsk professor, som kritiserar vetenskapligheten i 

rapporten.
53

 

SvD rapporterar vidare om ett yttrande från socialstyrelsen som är kritisk till ett 

förbud. Socialstyrelsen hänvisar framförallt till att alkoholkonsumtionen har minskat 

kontinuerligt sedan 1870-talet, framförallt sedan den individuella kontrollen infördes. 

Dessutom menar de att Sverige inte har bättre förutsättningar än Norge och Finland 

att upprätthålla ett förbud.
54

 

Ytterligare hänvisningar till USA förekommer, denna gång till en undersökning 

gjord av American Medical Association. Artikeln citerar en rad läkare som uttalat sig 

negativt om förbudet, men som tidigare var positiva. De beskriver förbudet som ett 

stort misslyckande, och att det är lika lätt att få tag på alkohol som det var innan 

förbudet infördes.
55

 

Ett utlåtande från ett flertal handelskamrar i Sverige ges stort utrymme i tidningen. 

Utlåtandet gör gällande att statens finanser inte skulle klara av ett förbud. Bland 

annat menar de att staten skulle förlora över 100 miljoner i intäkter, som inte skulle 

kunna tjänas in på annat sätt. Dessutom kommer staten behöva betala ut ersättningar 

till företag som drabbas av förbudet, och många kommer att bli arbetslösa. De menar 

även att Sveriges exportindustri kommer att drabbas, och hänvisar till Norge och 

Finland, som har tvingats acceptera att importera vin från Frankrike och Spanien för 

att kunna exportera varor till dem.
56

  

Dagen före omröstningen trycks en helsida angående omröstningen. Rubriken på 

sidan lyder: ”I morgon faller avgörandet: Skall det bli förbud eller ej? Sunda 
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förnuftet ger ett svar: NEJ!”. På sidan står dels information om röstningslokaler i 

Stockholm, men även en del artiklar med argument mot förbudet. Bland annat 

hänvisas till ett upprop av Stockholms stadsfullmäktige, som 86 av 100 ledamöter 

skrivit under, och som uppmanar folk att rösta nej till förbudet.
57

 De hänvisar i en 

annan artikel till svenska handelsrepresentanter i Spanien och Portugal, som menar 

att Sverige skulle få svårare att exportera dit om vi inte importerar vin därifrån.
58

 

4.2.3 Social-Demokraten 

Den socialdemokratiska tidningen pratar om förbudet som något positivt. Inte bara 

genom att själva skriva så utan också genom att publicera förbudspositiva artiklar. 

En av dessa är en artikel skriven av en finsk socialdemokrat och förbudsvän. I denna 

artikel berättar han om varför ett förbud är nödvändigt och vad det krävs för att 

upprätthålla ett sådant. Anledningen till att alkoholen var ett stort problem i Finland 

är, enligt skribenten, de sociala förhållandena. De finska arbetarna tjänar mindre och 

har därmed inte lika stor tillgång till mat. Detta gör att ett ”måttligt alkoholmissbruk” 

för en svensk eller dansk, skulle för den finska individen få större skada kroppsligt, 

andligt och ekonomiskt. För att förbudet ska upprätthållas så måste, enligt 

skribenten, opinionen för förbudet vara samlad och stark. Likaså måste ”demokratin i 

vederbörande land vara nog stark att skriva lag också för dem, som upprätthålla 

lagens auktoritet.”. Demokratin måste vara så stark att den når djupt in i folksjälen, 

och därmed får verkan.  

Det berättas också om att det inte är ovanligt att se borgerlighetens kvinnor onyktra, 

och likaså berättas det om att alkoholhandel och smuggling tråkigt nog existerar på 

högerhållet.
59

 

En annan artikel, skriven av den svenska socialdemokraten Gustav Möller, börjar 

med följande mening: ”att Sverige bebos av ett släkte, som är sedligt förkommet och 

djupt förfallet med ett enda stort allt överskyggande livsintresse, nämligen att få supa 

ihjäl sig eller åtminstone förstöra sina pengar på spritdrycker, ruinera sitt familjeliv 

och slutligen dömt att hamna i fängelser, sinnessjukhus och fattiggårdar.” Vidare 

berättar Möller om hur Sverige haft och har problem med supandet, och att han anser 
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att ett alkoholförbud är nödvändigt för att ”förtröstat kunna blicka mot framtiden.” 

Om ett alkoholförbud skulle komma att genomföras, måste det göras så med kraft. 

”inga medel för skys för att skaffa respekt åt lagen” skriver Möller. Han pekar dock 

på att vid ett förbud så kommer det uppstå problem med smuggling och 

lönnbränning, och hänvisar till att det är nästa generation som kommer att kunna 

njuta av förbudets välsignelser. För att få stopp på de tidigare nämnda problemen 

måste polisväsendet byggas ut och fler poliser måste specialisera sig inom just dessa 

områden, vilket skulle bidra till stora kostnader. Utöver det skulle förbud leda till att 

medborgare skulle skydda de personer som vore skyldiga till lönnbränning och 

smuggling. I stor utsträckning skulle det moraliska stödet försvinna från polisen.
60

 

Med andra ord vill Möller ha sagt att ett förbud verkligen vore bra att genomföra, 

men att det inte går att genomföra på grund av de stora negativa följderna. 

Man skriver även en artikel om en utredning som socialstyrelsen har genomfört. Den 

börjar med att berätta att alkoholkonsumtionen har minskat med ca 90 % sedan 

förbudet mot husbehovsbränningen togs. Likaså har det sjunkit med 40 % sedan 

världskrigets utbrott, samtidigt som antalet fylleriförseelser sjunker. Det berättas 

också att det inte finns någon statistik som kan intyga att alkoholmissbruk skulle vara 

anledningen till att folk begår brott eller hamnar i fattigdom, och dras paralleller till 

Norge och Finland, där brottsligheten ökat sedan förbuden infördes. Slutligen säger 

man att man inte finner någon egentlig anledning att genomföra en 

förbudsomröstning, likaså anser man att ett förbud vore ”ett väldigt riskabelt 

experiment.”
61

 

I en artikel som tar upp ett möte där kommunistpartiet funnits på plats kan man läsa 

att detta parti har tagit in förbudsfrågan för att vinna partisympatier, och att man har 

gått ifrån att vara mot förbudet till att vara för det. Ett citat från tidningen angående 

detta är följande: ”På förra kongressen beslöts uppdra åt arbetsutskottet att motarbeta 

lönnbränneri, smuggleri och gulascheri. Nu arbetar man för förbudet som leder till 

smuggleri och gulascheri.”
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Som tidigare tidningar tar även Social-Demokraten förbudet i Amerika som exempel, 

och man hänvisar till en undersökning som gjorts av det svenska 

utrikesdepartementet. Undersökningen är gjord i två delar, och i den första har man 

undersökt vad som sägs om förbudet i överklassen. Här berättas det att tidningen 

”The Manufacturer's Record”, som enligt reportern är en av de ”mest fanatiska bland 

Amerikas förbudsvänliga organ”, har skickat enkäter och skrivelser till ledare inom 

industrin samt hundra prenumeranter, och ber om deras åsikter angående förbudet. 

98.5 % av svaren blev positiva. Därefter tas det upp några exempel av svaren, där det 

berättas att förbudet har skapat fröjd och bättre ekonomi för arbetarna. Det berättas 

också att smugglingen och lönnbrännerierna har ökat markant. Flera negativa 

aspekter i det är att fler och fler amatörer har börjat tillverka sprit. I och med det så 

blir kvaliteten lägre, och i vissa fall blir innehållet rent av giftigt. Det är heller inga 

problem med att få tag på sprit. De arbetare som har råd, kan få tag på i princip vad 

som helst.
63

 

I den andra delen berättar man vad arbetarklassen tycker, och till hjälp har man 

samarbetat med amerikanska landsorganisationen, som företräder över 12 miljoner 

arbetare. Här har man valt att ta med organisationens sju teser, som sammanfattar 

dess åsikter angående förbudet. Dessa teser är följande: 

1) Ett allmänt förakt för lagen bland alla folkklasser, där inbegripet 

de som stiftat densamme; 

2) uppkomsten av tusentals hembryggare såväl i städerna som på 

landsbygden; 

3) uppkomsten av en armé av olaga spritförsäljare; 

4) en häpnadsväckande ökning av handeln med gifter och dödliga 

narkotiska medel; 

5) en ökning av antalet vansinniga, blinda och brottsliga bland dem 

som begagna dessa narkotiska medel; 

6) en ökning av arbetslösheten, förorsakad av mistat arbete för de 

personer som tagits i anspråk av de 45 industrier, vilka direkt eller 

indirekt voro sysslosatta i spritfabrikationen; 
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7) en ökning i de kommunala, statliga och federala skatterna, 

uppgående till ungefärligen en miljard dollar årligen.
64

 

                                                 
64

 “Arbetarfederationens I U.S.A. sju teser mot den existerande förbudslagen.” (1922) Social-

Demokraten. 23 augusti. 



 

24 

5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är tydligt negativa till ett 

rusdrycksförbud. Social-Demokraten å andra sidan är mer tveksam, vilket troligtvis 

speglar att partiet var väldigt splittrat i frågan. Svenska Dagbladets rapportering 

framstår dock som något mer objektiv än Dagens Nyheters, även om de mest skriver 

om negativa konsekvenser av ett förbud, ofta genom rapporter från Finland och 

USA. Dagens Nyheter däremot är mer argumenterande i sina artiklar och mer tydligt 

tendensiös i rapporteringen. Social-Demokraten är överlag positiv till förbudet som 

sådant, men menar samtidigt att exempel från andra länder visar att det är omöjligt 

att införa, på grund av dess många negativa konsekvenser. 

 

5.1 Argument i debatterna 

I debatterna förekommer flera olika typer av argument. Ett vanligt förekommande 

sådant är att förbudet inte skulle göra någon skillnad, utan folk skulle få tag på 

alkohol ändå, genom smuggling och svarthandel. Som en konsekvens av detta skulle 

brottsligheten även öka markant, inte bara genom hembränning och smuggling, utan 

vissa menar även att folk tappar respekt för lagen och statens auktoritet, vilket skulle 

innebära en ökning av brott generellt.  

Ett annat vanligt argument är det ekonomiska. Vissa debattörer menar att staten 

skulle förlora pengar på att införa ett förbud, då de inte längre får inkomster från 

spritförsäljningen. Arbetslösheten skulle även öka, då många jobbar inom företag 

som har direkt eller indirekt koppling till alkoholindustrin. Både de ekonomiska 

argumenten och de som menar att laglösheten skulle öka hänvisar till andra länder 

som infört förbud, framförallt Finland och USA, och även Norge. 

Ett mindre vanligt argument är av mer ideologisk karaktär. Det handlar om att ett 

förbud inskränker människors frihet att själva bestämma över sitt liv. Detta argument 

hittar man inte så mycket i tidningarna, utan det förekommer mest i 

riksdagsdebatterna. 
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I tidningarna är det däremot vanligare att försöka förlöjliga, eller på annat sätt sänka 

förtroendet för motparten. Detta sker framförallt i Dagens Nyheter, som till exempel 

skriver nedvärderande om de frikyrkliga rörelserna, och ”terrorväldet” i Jönköping. 

Även Svenska Dagbladet skriver lite om detta i sin artikel om misshandel mot en 

förbudsmotståndare. 

Argumenten för ett förbud handlar mest om de negativa konsekvenser för samhället 

som alkoholen har, framförallt för kvinnor och barn, som får ta de största 

konsekvenserna när deras män och fäder dricker. Ett annat argument är att man 

tidigare i historien har infört lagar som varit impopulära, men som med tiden blivit 

självklara. 

De argument som framförs i förmån för ett partiellt förbud förefaller mest vara av 

pragmatiska skäl, folk skulle vara mer benägna att rösta för förbudet, och de skulle 

vara lättare att upprätthålla. 

Argumenten för totalförbud och partiellt förbud förekommer mest i riksdagen, vilket 

är ganska självklart eftersom ingen av tidningarna var starkt för ett förbud. Resultatet 

hade möjligen blivit delvis annorlunda med ett annat urval av tidningar, men de som 

förekommer i denna studie kan nog ändå anses som ganska representativa för den 

svenska dagspressen. 

Sammanfattningsvis är debatterna till stora delar liknande, bortsett från att 

tidningarna har mer utrymme att framföra och utveckla sina argument. De skillnader 

som finns är framförallt att tidningarna, tydligast DN, försöker förlöjliga sina 

meningsmotståndare. I riksdagsdebatterna förekommer istället lite mer ideologiskt 

laddade argument, om individens rätt till frihet framförallt. 
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