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Abstract 

 

The purpose of this paper is to investigate the economic-historical development of the 

Swedish restriction system against alcohol abuse. It has been of interest to examine how it 

was designed and then implemented during the period of 1919–1955. 

The study includes a discussion on how the restrictions affected women's opportunities to 

acquire alcohol, based on gender norms. Therefore, the thesis has been strengthened by a 

gender-based analysis. 

The material that has been studied for the purpose is real decisions by the government for men 

and women who have applied for the right of purchasing alcohol. 

This paper has found that men were more often granted their applications, and because 

women had more difficult conditions. The reason seems to be that gender norms ruled higher 

than the formal rights. 
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1. Bakgrund och problemområde 
 
Att kvinnor ses som en egen kategori i samhället, åtskild från män, finns det många exempel 

på när vi i modern tid börjat undersöka fenomen eller historiska händelser som berör båda 

könen. Åtskillnaden behöver nödvändigtvis inte vara något som alltid måste problematiseras, 

men i många hänseenden är så ändå fallet att vi plötsligt får nya insikter och kunskaper om vi 

analyserar både kvinnor och män. 

 

Det har alltid funnits kvinnor som kämpat för att få samma rättigheter som män. Här är 

alkoholpolitiken inget undantag. Min avsikt är inte att fastslå att alkoholkonsumtion är ett 

område där män och kvinnor nödvändigtvis måste vara lika, men däremot vill jag belysa hur 

förutsättningar och regelrätta orättvisor har begränsat möjligheten för kvinnor att bruka 

alkohol, när de så velat. Under den första halvan av 1900-talet var alkohol en vara för 

männen, och framför allt ett av de förmögnas privilegium att bruka. Som kvinna i Sverige 

under den här perioden var det vanligt att bli nekad att köpa alkohol, även om hon uppfyllde 

alla juridiska krav som gällde för att köpa den. Varför det var så, och vad det berodde på, är 

ämnet för min uppsats.  

 

1.1 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

 

Min uppsats utgår från några teoretiska perspektiv som skildrar hur samhällets normer präglar 

synen på vad män och kvinnor kan och ska göra, men också hur de formella rättigheterna 

formats. Dessa ansatser kan ses som kompletterande tolkningar av mäns och kvinnors villkor i 

1900-talets ekonomisk-historiska utveckling. Forskningen om just kvinnors rättigheter och 

synen på alkohol är begränsad, men jag ska kort diskutera den. 

Jag kommer kort att beskriva Zara Bersbos forskning om kvinnors ekonomiska och civila 

medborgaskap, Yvonne Hirdmans analysmodell genuskontraktet samt Inger Knobblocks 

studie av alkoholfrågans historia ur ett genusperspektiv.  
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1.1.2 Mäns medborgerliga företräde 

 
Ekonomiska, politiska och sociala privilegier har reglerat svenska kvinnors möjligheter att 

leva och uppnå ekonomiskt oberoende, under olika perioder. I sin avhandling om det 

ekonomiska medborgarskapets formering under perioden 1921–1971 visar Zara Bersbo att 

social klass och civilstånd var parametrar för utformningen av medborgarskapet. Med 

ekonomiskt medborgaskap menar Bersbo att rätten till arbete och ekonomiskt oberoende ska 

garanteras genom lagstiftning. Samtidigt ska sociala reformer som moderskapsersättning och 

barnomsorg underlätta kvinnors möjligheter att sedan använda dessa medborgerliga 

rättigheter. Det är en sammanslagning av civila och sociala förutsättningar.1 Kvinnor var 

styrda mot en helt annan praxis än män, vilket påverkade möjligheterna att agera. Exempelvis 

hade männen självklara ekonomiska företräden i äktenskapet. Omsorgsarbete om hem och 

barn, som förelåg i synnerhet gifta kvinnor, antogs vara svårt att kombinera med arbete 

utanför hemmet. Kvinnligt lönearbete ansågs som en nödlösning, i de fall en kvinna saknade 

en manlig försörjare. Dessa värderingar dominerade länge riksdagen, där mannens 

förmyndarskap över kvinnan inte sågs som ett problem, utan snarare var en lösning som 

skulle skyddas. Likställdhet i ett äktenskap befarades kunna bidra till skilsmässa, vilket skulle 

undvikas. Därför konstaterar Bersbo att gifta kvinnor var att betrakta som ekonomiskt 

minderåriga.2 

 

Vad som ofta kallats allmänna medborgerliga rättigheter var länge, i grunden, inte särskilt 

allmänna. Baserat på könade värderingar om klass och civilstånd, formades olika 

medborgaskap, olika praktiker, för olika typer av kvinnor (och män). Som ett exempel 

beskrivs den kvinnliga rösträtten 1919/1921, som motarbetades av personer med traditionella 

värderingar. Kvinnor framställdes som okvalificerade och obildade, ointresserade av politik, 

och därmed annorlunda än män. Även om kvinnor erkändes samma politiska rättigheter som 

män kunde de inte, efter en könsspecifik norm, nyttja rättigheten likadant. Trots det faktum, 

att en majoritet ställde sig bakom kvinnors rösträtt, innebar det inte att det rådde en lika stor 

samstämmighet i att kvinnor skulle använda den på valdagen eller kanske till och med 

representera ett politiskt parti.3  

                                                      
1 Bersbo (2012), s. 14 
2 Bersbo (2012), s. 57 
3 Bersbo (2012), s. 28 
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Vad detta innebär är att kvinnor formellt likställdes med män i lagstiftningen, men informella 

normer gjorde en skillnad mellan könen i praktiken. 

 

1.1.3 Genuskontraktet och kvinnorna 

Yvonne Hirdman har (bland annat) lanserat begreppet genuskontraktet. Begreppet diskuterar 

”kvinnligt” och ”manligt” i ett sammanhang som, istället för biologiskt, är kulturellt och 

socialt. Som Hirdman själv beskriver det, är genuskontrakten konkreta föreställningar, 

framställda på olika nivåer, om hur män och kvinnor ska vara mot varandra: i arbetet - vilka 

redskap som tillhör vem, i kärlekslivet - vem som ska förföra vem, i språket - hur de ska 

prata, vilka ord de får använda, och i den yttre formen - vilka kläder som är tillåtna, hur långt 

håret ska vara, och mer där till. Begreppet bygger med andra ord på normativa uppfattningar 

om manligt och kvinnligt. Kontrakten kan tolkas från olika tider, olika samhällen och för 

olika klasser. Kontrakten är de ömsesidiga föreställningarna. Systemet är den process som via 

kontrakten skapar ny segregering och ny hierarkisering.4                 

Vidare menar Hirdman att kvinnor som tillhörde olika klasser hade olika sysslor, platser och 

egenskaper, som styrka eller arbetsförmåga, och att detta måste diskuteras och 

problematiseras för att uppnå en systemförändring. Dessa genuskontrakt ärvs från den ena 

generationen till den andra. Dottern introduceras av sin mor, sonen av sin far. Begreppet 

genuskontrakt blir en operationalisering av genussystembegreppet, alltså en konkret definition 

av ett annars mer abstrakt fenomen. För mitt ämne innebär Hirdmans idéer att jag ska 

undersöka om män och kvinnor behandlades lika under lagen om alkohol, eller om politiker, 

experter och beslutsfattare uttryckte skillnader i synen på könen utifrån normen om kvinnors 

underordning.  

Som vi kommer att se var förutsättningarna inom den svenska alkoholpolitiken försvårade för 

kvinnor. De erkändes samma rättigheter, men de förväntades inte tolka eller använda dessa 

rättigheter på samma sätt som män. Detta gällde rätten att köpa alkohol, som formellt erbjöd 

lika villkor för alla myndiga invånare, men p g a informella regler, eller föreställningar om 

normer, begränsade frihetsgraden för kvinnorna. 

                                                      
4 Hirdman (1988), s. 54  
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Motboksansökan kan liknas vid ett kontrakt som upprättades mellan statsmakten och 

medborgaren. Det blev ett genuskontrakt eftersom det innefattade olika krav och rättigheter 

beroende på om den ansökande var man eller kvinna.  

1.1.4 Kvinnorna och alkoholen 

Forskningen i ekonomisk historia om kvinnors konsumtion av, eller förhållande till, alkohol 

under första halvan av 1900-talet är begränsad. Än om systembolaget idag presenterar 

historisk information om motboken på sin hemsida, och redogör för hur kvinnor bemöttes 

under restriktionssystemet, så är inte heller det något som lyfts i en allmän/vardaglig 

diskussion när äldre alkoholpolitik kommer på tal. Men ett arbete av större omfattning, som 

jag också till viss utsträckning kommer att använda, är Inger Knobblocks studie av kvinnor, 

alkohol och kontroll i Sverige under åren 1919–1955; en studie som problematiserar de 

svårigheter kvinnor hade att få tillgång till alkohol.5 Knobblocks undersökning börjar 1919, 

när systembolaget får statens förtroende att åtgärda missbruket av alkohol, och när motboken 

då träder i kraft som svenskarnas enda medel att lagligt införskaffa spritdrycker. 

Undersökningsperioden avslutas 1955, då motboken upphör att fungera som 

regleringssystem. Studien lutar sig mot Yvonne Hirdmans genusbaserade teori, som kortfattat 

presenterats tidigare i detta arbete.  

Med motboken kom myndigheterna att ha tillgång till enorma resurser för att styra svenska 

medborgare i rätt riktning. Men Knobblock skriver: ”Trots att mannen var det stora problemet 

i alkoholsammanhang kan man fråga sig om hans behov av alkohol ändå inte betraktades som 

en självklarhet”.6 Statens organiserade spritdistribution var hierarkiskt uppbyggd, utformad 

och styrd av män - för, i synnerhet, män.7  

Knobblock redogör kortfattat för kvinnans relation till alkohol. Under 1800-talets mitt 

utgjorde kvinnorna endast 6,5% av omhändertagna fyllerister. Kvinnors dryckesbeteende var 

ofta kopplat till alkohol inom kost och medicin, snarare än till sociala sammanhang. Läkare 

kunde föreslå att man drack någon centiliter sprit efter maten för dess stärkande effekt på 

hälsan. För männen däremot kunde alkoholen ofta ha ett nära samband till deras sociala 

tillvaro och yrke. Kvinnors alkoholkonsumtion var betydligt försiktigare för att de hade 

ansvaret för barnskötsel och hushållet. Men de kunde nog troligen bruka alkohol i privata 

                                                      
5 Knobblock (1995). 
6 Knobblock (1995), s. 30 
7 Knobblock (1995), s. 30 



 9 

sociala sammanhang. Dock i mindre mängder eftersom, som Knobblock då vill mena, det 

ansågs okvinnligt att dricka.8 

Systemets regleringar var inte begränsade bara för kvinnor, utan klasskillnader hade också en 

viktig roll. När en av kvinnorna uttryckte sitt missnöje, skrev hon följande till systembolagets 

män: ”…jag anser att en mindre spirituosa kvantitet höra till livets nödtorft och inköp av 

sådana drycker borde icke få vara ett de förmögnas privilegium.”9 

Restriktionssystemet hade som huvuduppgift att minska alkoholkonsumtionen i allmänhet och 

för arbetarklassens män i synnerhet. Det var missbruket som skulle avstyras, men ibland 

räckte det med att bara vara fattig för att inte få dricka alkohol. För att tilldelas motbok följde 

ekonomiska krav som att ha ett arbete, tjäna en viss summa pengar och ha betalt alla skatter 

till stat och kommun. För vissa samhällsskick innebar kraven att de inte kunde komma att ha 

ett inköpsbevis till sitt förfogande. Hårdast drabbade blev lösdrivare och ogifta kvinnor, som 

vanligen levde under svårare ekonomiska förhållanden. Knobblock konstaterar att rätten till 

sprit gick via den enskildes ekonomiska situation, då kraven på motboksinnehavare i grund 

och botten var ekonomiska.10 Men könsnormer var också styrande, och detta ges exempel på 

när hon beskriver kvinnors ofta hopplösa kamp för att få egen motbok. Mot denna bakgrund 

kommer jag att särskilt studera hur Systembolaget motiverade sin betydligt mindre tilldelning 

av sprit till kvinnor. Hur kan det komma sig, när män var den huvudsakliga konsumenten som 

behövde stoppas?  

 1.2 Syfte och frågeställningar 

Under 1900-talets början stegrades rädslan att den svenska befolkningens supande skulle 

störta landet ned i fördärvet. Syftet med uppsatsen är dels att undersöka hur statens åtgärder 

mot alkoholbruk påverkade mäns och kvinnors möjligheter att köpa alkohol, dels att 

undersöka om normativa och kulturella föreställningar av mäns och kvinnors roller i 

samhället inverkade på regleringarnas utformning och tolkningen av dem. Mina 

frågeställningar lyder: 

 Hur organiserades motbokssystemet i Sverige, och vilka formella krav ställdes på 

medborgarna? 

                                                      
8 Knobblock (1995), s. 50-51 
9 Knobblock (1995), s. 90 
10 Knobblock (1995), s. 89 
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 Skilde sig regleringarna för män och kvinnor? I så fall, hur? 

 Vilket inflytande hade föreställningarna om manligt och kvinnligt, och fick det 

några konsekvenser?  

1.3 Material, källdiskussion och avgränsningar 

Det källmaterial uppsatsen bygger på kommer dels från tidigare forskning, dels från offentlig 

statistik och från primära källor från Umeå kommun. Den offentliga statistiken kommer från 

den statistiska centralbyråns statistiska årsböcker. Primärmaterialet kommer från Umeå 

kommuns Nykterhetsnämnd, som arbetade med systembolagen i Västerbotten och förde 

protokoll över individer som ansökte om motbok och om alkoholkulturen generellt.  

Inga individstudier har genomförts efter 1948 p g a regler om sekretess, men det har inte haft 

någon särskild betydelse för resultaten.  

Andra avgränsningar arbetet förhållit sig till är endast lagligt såld alkohol, alltså diskuteras ej 

hembränning eller annan slags tillgång till sprit. Perioden har avgränsats till åren 1919–1955, 

av den anledning att detta utgör motbokens levnadsår.  

Slutligen har undersökningen avgränsats till Umeåsystemet. Umeå hade särskilt stränga 

regleringar, varför detta varit särskilt intressant att undersöka. Fanns tydligare restriktioner för 

kvinnor, i ett system som arbetade för att minimera utskänkningen av alkohol? Eftersom 

uppsatsen författats i denna ort har material också enkelt kunnat nås på Umeås stadsarkiv. Jag 

har besökt Folkrörelsearkivet i Västerbotten, för att undersöka nykterhetsrörelsens och andra 

organisationers tänkbara protokoll, men funnit dessa handlingar mindre väsentliga för 

resultatet. Därför framkommer slutligen endast Nykterhetsnämndens arbete. I 

Nykterhetsnämndens protokoll redovisas ansökningar och beviljanden och avslag om rätt att 

köpa alkohol. Tyvärr finns ingen enhetlig sammanställning för alla år, utan jag har fått 

använda de uppgifter som jag ansett användbara i undersökningen, och därför presenteras 

spritt skilda årtal.  
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1.4 Metod 

 
Arbetet bygger på en empirisk textanalys av hur restriktionssystemet, som infördes för att 

motverka ett växande alkoholmissbruk i Sverige, byggdes upp. Argumenten som användes för 

att motivera tilldelningen av alkohol till män och kvinnor diskuteras också. Därför har 

analysen dessutom grundats i en genusbaserad teori. Jag kommer också genom stickprov av 

tillståndsgivningen i Umeå att på lokalnivå undersöka hur män och kvinnor behandlades.  

 

1.5 Disposition 

I nästa del, kapitel två, ska jag beskriva den historiska utvecklingen av supandet och 

alkoholpolitiken under 1900-talet fram till motbokens införande. Därefter, i kapitel tre, 

skildrar jag kort diskussionen i riksdagen och besluten om motbokens avskaffande. Särskilt 

vill jag studera argumentationen ur genusperspektiv. Nämndes det överhuvudtaget? 

I det fjärde kapitlet kommer jag att studera alkoholpolitiken på lokal nivå, genom att 

undersöka det s k Umeåsystemet och hur kvinnor och män eventuellt drabbades olika.             

I första delen av kapitlet skildras systemets uppbyggnad, motiv och funktionssätt fram till 

avvecklingen. Av intresse att undersöka är varför det förlängdes i mitten på 1920-talet. I andra 

delen studerar jag hur man fattade beslut om tilldelning av motböcker till män och kvinnor. 

Och i en tredje del diskuteras detta ur ett genusperspektiv. 

Slutligen kommer kapitel fem att erbjuda en sammanfattande slutdiskussion. 
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2. Alkoholkonsumtionen och industrisamhällets framväxt 
 
Alkoholproblem och alkoholkonsumtion har under tidigare svensk historia betraktats som 

manliga företeelser och alltmer problematiska. För att bilda en förståelse kring hur svensk 

alkoholpolitik kunde ta en så drastisk vändning under det tidiga 1900-talet, finner jag det 

nödvändigt att undersöka alkoholkulturen dessförinnan. Hur såg supandet ut, och varför blev 

det en så hög prioritet att stoppa det? 

 

Mitten av 1800-talet markeras av en övergång från ett jordbrukssamhälle till ett 

industrisamhälle. För samhället innebar det sociala, ekonomiska och teknologiska 

förändringar som drev Sverige till att exportera mängder råmaterial. Järn-, trä- och 

sågvaruindustrin kom att betyda mycket för det svenska välståndet. Detta drev lantbrukare 

från fälten, som istället flyttade dit industrialiseringen krävde folk. Som ett resultat uppstod en 

ny slags arbetskraft - unga manliga rallare11, sågverksarbetare, flottare och andra ”lösa 

arbetare”. Då arbetarna ofta bodde trångt och ovårdat, och kanske iväg från sina familjer, 

kunde krogen bli ett kärt tillhåll för att socialisera sig och få lite mer trevnad i vardagen.  

Detta följdes så småningom av en problematik svår att stävja, nämligen av fylleri, slagsmål 

och osedlighet. Lanthandlarnas och krogarnas lönsamma alkoholförsäljning var verksamheter 

som även de tycktes vara svåra att utrota. Mot denna bakgrund utvecklades en speciell 

dryckeskultur, särskilt i Norrland som var en region som lockade mycket arbetskraft. I 

Medelpad gav exempelvis fylleriet ett rekordartat uttryck i samband med byggandet av 

Sundsvall-Torpshammar järnväg. Senare skulle nykterhetsrörelsens etablering i de norra 

regionerna få en enorm styrka, som en tydlig motreaktion på problemet.12 

Mellan åren 1850 till 1920 fanns ett kvinnoöverskott i Sverige. Att emigrationen i hög grad 

bestod av ensamma män är en viktig orsak, men en annan är att män i mycket högre grad dog 

av alkoholrelaterade sjukdomar och skador. Bland yngre och medelålders män fanns en 

överdödlighet som orsakades av för hög alkoholkonsumtion. För kvinnor å andra sidan tycks 

alkoholkonsumtionen ha spelat en obetydlig roll för mortalitetstalet. Brännvinsdrickande var 

så självklart förbehållet män att kvinnorna sällan upptog diskussionen. Därför finns inte heller 

någon statistik som delar upp manlig och kvinnlig alkoholkonsumtion. Drickandet hade en 

                                                      
11 Yrkesterm för anläggningsarbetare, särskilt vid järnvägs- och kraftverksbyggen. 
12 Johansson (2008), s. 45 
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stark symbolisk innebörd som bekräftade manlighet, varför det fanns ett omfattande 

alkoholbruk i många manliga kulturer. Särskilt vanligt var det bland militärer, studenter och 

inom olika hantverksyrken. På landsbygden var det kvinnliga drickandet ofta relaterat till 

livets högtider och festligheter, och i städernas borgerliga familjer kunde kvinnorna avnjuta 

ett glas vin till maten eller avsluta middagen med ett glas dessertvin eller likör.13 

Även om det gällde vid mer festliga tillfällen, fanns en betydligt lägre social acceptans för det 

kvinnliga drickandet. En förklaring kan vara kvinnornas, enligt den sociala normen, ansvar 

för hem och familj. Men avhållsamhet var också en bärande del av konstruktionen för 

kvinnlighet, som gjorde det kvinnliga drickandet mer stigmatiserat. Åt det allt mer 

problematiska manliga drickandet behövdes en motbild, som stöddes av både 

nykterhetsrörelsen och läkarkåren. Kvinnor ansågs mer känsliga för alkohol av naturen och 

tillskrevs egenskaper som återhållsamma, respektabla och sedliga.14 

Fylleri och osedlighet ansågs som ett reellt hot mot social ordning, kulturmönster och 

landskommunernas ekonomi. När myndigheterna sedan önskade råda bot på missbruket, 

betonade de inte bara åtgärder för kontroll av tillgången till brännvin och andra rusdrycker 

genom bolagen och lagstiftning kring utskänkning, utan fokus kom också att riktas mot 

nykterhet för det arbetande folket. Mot denna ambition var de frikyrkliga, puritanska 

rörelserna och nykterhetsrörelsen till god hjälp15, som under 1900-talets början kom att ha stor 

påverkan i samhället. För att organisera ett mer aktivt politiskt deltagande bildades Sveriges 

nykterhetssällskaps representantförsamling, och under åren efter sekelskiftet skulle 

nykterhetsrörelsen växa till den troligtvis mäktigaste intressegruppen i svensk politik. För att 

komma åt supandet förespråkades ett totalförbud. Flertalet av nykterhetsrörelsens manliga 

medlemmar kom från arbetarklassen och den lägre medelklassen, i och med rösträttsreformen 

1907/190816 stärktes då rörelsens politiska potential påtagligt.17  

Figur 1 nedan beskriver utvecklingen av den årliga alkoholkonsumtionen per invånare mellan 

1906–1916. Detta återspeglar hur konsumtionen såg ut strax innan beslutet om en ny reglering 

kring alkohol skulle verkställas. Alkohol i redovisningen innefattar öl, vin, brännvin eller 

annan alkohol, allt som överstigit 4%. Utifrån detta kan vi konstatera att konsumtionen 

                                                      
13 Johansson (2008), s. 117. 
14 Johansson (2008), s. 118. 
15 Johansson (2008), s. 47. 
16 Riksdagen genomförde en grundlagsändring som innebar allmän rösträtt för män. 
17 Johansson (2008), s. 136. 
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minskade fram till 1910 för att därefter ligga stilla, och det skulle kunna överensstämma med 

nykterhetsrörelsens framgång under perioden. Men det är också under en period när det första 

världskriget bryter ut och bristen på råvaror bidrog till krisrestriktioner, vilket är en troligare 

bakomliggande faktor. Krigs-, dyr- och kristider har inneburit en oftast radikal minskning av 

den totala konsumtionen18. 

Figur 1. Förbrukning av alkoholhaltiga drycker i liter, årlig utveckling 1906–16

              

Källa: Statistisk årsbok för Sverige 1919 

Trots nedgången från början av seklet dracks ändå 30 liter alkohol per person och år19. Under 

denna tid utgjorde vin en mycket begränsad del, så starksprit och öl dominerar. Den totala 

befolkningen år 1916 var nära 5,8 miljoner20. Om vi utgår från att den arbetsföra befolkningen 

utgjordes av åldrarna 15–65 år, blir summan ungefär 3,5 miljoner, vilket kan vara en rimligare 

grupp att beräkna konsumtionen för. Könsfördelad statistik för åldrarna saknas, men baserat 

på det kvinnliga överskottet, borde vi kunna utgå från att lite mindre än hälften var män. Trots 

detta har jag valt att dela summan i hälften. Ska vi då i förlängningen anta att den mesta delen 

av alkoholen konsumerades av män, blir den halverade summan ungefär 1,8 miljoner invånare 

- procentuellt är det ungefär 30% av befolkningen i arbetsför ålder. Utifrån detta kan vi 

konstatera att det dracks närmare 98 liter per person, och vi kan med fog anta att männen stod 

för en stor del av konsumtionen. 

Det rådde ingen tvekan om att alkoholkonsumtionen krävde åtgärder, men ett totalförbud 

förespråkades inte av alla. Många var istället positiva till att genomföra restriktioner. Under 

                                                      
18 Johansson (2008), s. 28. 
19 Under 2016 och 2017 drack svenskarna ungefär 9 liter ren alkohol per person och år. (https://www.iq.se/fakta-

om-alkohol/sverige-och-europa) 
20 Statistik årsbok 1923 
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inflytandet av Ivan Bratt21, den person som mest av alla förknippas med omläggningen av 

svensk alkoholpolitik, och första världskrigets behov av ransonering, läggs sedan grunden till 

motboken. Bakgrunden till Bratts framträdande var den växande förbudsrörelsen. Storstrejken 

1909 - en arbetsmarknadskonflikt, resulterade i en hel månad av förbud mot försäljning av 

alkohol22, vars konsekvenser blev så goda att nykterhetsrörelsen fick ett stort stöd för att 

införa ett permanent totalförbud. Men Bratt var motståndare till ett totalförbud. Han menade 

att det kunde leda till både förljugenhet och korruption. Alkoholsituationen kunde istället 

lösas genom en individuell kontroll av medborgarna, enligt honom.23  

 

Sveriges invånare kom närmast i kontakt med kontrollsystemet via motboken. Den kom i 

form av ett litet brunt häfte, som innebar att innehavaren hade rätt att köpa en viss mängd 

alkohol. Köpen skrevs upp i boken för att mängden skulle kunna bevakas. 

 

Bild 1. Två motböcker, framsida respektive baksida 

Källa: http://www.systembolagethistoria.se/Sok/?query=motboken&fv=3&pn=1 

 

 

2.1 Motboken och riksdagen – regleringen av alkoholkonsumtionen 

 
Den första moderna alkohollagstiftningen kan spåras till år 1855, med 

brännvinsförsäljningsförordningen. Den rymde ett stort antal spärrar på brännvinsförsäljning, 

                                                      
21 Läkare, politiker och grundaren av AB Stockholmssystemet och Vin- och spritcentralen. 

(http://www.systembolagethistoria.se/teman/ursprunget/ivan-bratt/) 
22 http://www.systembolagethistoria.se/teman/ursprunget/ivan-bratt/ 
23 Knobblock (1995), s. 62 

http://www.systembolagethistoria.se/Sok/?query=motboken&fv=3&pn=1
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men förbudet mot att förena brännvinshandel med andra varor är möjligen vad som i första 

hand bör nämnas. Den innebar att brännvinshandeln skulle skiljas från annan handel, och 

lanthandlare kunde inte längre sälja brännvin utan särskilda rättigheter.24  

Under den senare hälften av 1800-talet skedde en förbättring av det allmänna 

nykterhetstillståndet i Sverige, och detta anses i huvudsak bero på restriktionerna. 

 

En annan viktig begränsningsspärr var att det var möjligt för kommunerna att förbjuda 

försäljningen av brännvin, med den givna motiveringen att det var ”skäligt, att de vältänkande 

och kloke bland församlingarnas och kommunernas invånare må kunna från den mindre 

stadgade delen av befolkningen avlägsna lockelser och tillfällen till missbruk av starka 

drycker”.25  

Vidare infördes ekonomiska åtgärder, som bland annat resulterade i en omsättningsskatt på 

brännvin. Och slutligen fick särskilt bildade bolag, med allmännyttigt syfte och utan 

ekonomiskt intresse av handeln, monopol på brännvinsförsäljningen. Detta blev de s. k. 

systembolagen. För nykterhetsfrågan fick det stor betydelse att ansvaret för problemen lades 

just på kommunerna, där det varierande aktiva nykterhetsintresset nu kunde omsättas i 

handling. 

 

Som en följd av den snabbt tilltagande industrialiseringen och den ökade inflyttningen från 

landsbygden till tätorterna, försämrades nykterheten från början av 1900-talet. I takt med att 

antalet fylleridomar ökade, blev även nykterhetsfrågan ett stort politiskt dilemma26. Samtidigt 

pågick förberedelser för en annan samhällsinsats, nämligen vården av alkoholister. Riksdagen 

begärde en utredning i frågan om huruvida alkoholister kunde omhändertas, även mot deras 

vilja, på anstalter. Samt, om utredningen skulle visa sig positiv till detta, om även lagstiftning 

skulle kunna visa sig nödvändig i ämnet. Uppdraget överlämnades åt 

fattigvårdslagstiftningskommittén, och i slutet av år 1910 kommer förslaget till lag om 

behandling av alkoholister.27 

 

Den nya lagstiftningen skulle enligt förslaget tillämpas av kommunerna, men inte på nya 

organ, utan ansvaret lades på redan existerande nämnder med andra uppgifter – 

                                                      
24 Johansson (2008), s. 22 
25 Åman (1962), s. 236 
26 Antalet fylleridomar ökade t ex med ungefär en fjärdedel under de sju åren från år 1906 till år 1913. 
27 Åman (1962), s. 237 
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kommunalnämnden, hälsovårdsnämnden, fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden, samt 

även förmyndare och polismyndighet. Men detta möttes av stor kritik från Svenska 

Läkarsällskapet och nykterhetskommittén, som menade att det skulle krävas sakkunniga 

kommunala organ för att lösa alkoholfrågan. Läkarsällskapet menade att om 

alkoholmissbrukaren togs om hand av olika myndigheter, med var och en med begränsade 

ansvarsområden, riskerade resultatet att bli att ingen fullt ut gick till botten med vad de såg. 

Därför önskade man att ett enskilt organ fick anförtroendet att bekämpa alkoholmissbruket 

inom den egna kommunen. Nykterhetskommittén föreslog då att kommunerna skulle kunna 

upprätta särskilda nämnder – nykterhetsnämnder – så att samhällets skydd mot individernas 

återfall och individens återförande till ett nyktert liv kunde organiseras under en enhetlig 

ledning. Slutligen beslutades att kommunerna själva fick bestämma om en särskild 

nykterhetsnämnd skulle inrättas, eller om kommunens fattigvårdsstyrelse skulle fungera som 

nykterhetsnämnd.28 

 

Nykterhetsnämndens verksamhet som alkoholistvårdande organ fick tidigt en nära ansluten 

uppgift, under inflytandet av det tidigare nämnda, växande alkoholmissbruket under början av 

1900-talet, nämligen att medverka vid genomförandet av det individuella kontrollsystemet vid 

försäljningen av spritdrycker. Grundtanken i detta system var att brännvinet skulle säljas med 

ansvar, så varorna inte kom till uppenbar skada. Av den anledningen behövde systembolaget 

ha kännedom om köparens förhållande till alkohol. Systembolagen kunde inte själva känna 

till hela sitt klientel, utan hade behovet av personinformation från lokala källor. För 

lagstiftaren föll det sig då naturligt att överlåta denna uppgift åt nykterhetsnämnden, som 

upplysningskälla till systembolagen.29 Samarbetet mellan nykterhetsnämnden och 

systembolaget fortsatte till dess att kontrollsystemet upphörde. 

Motboken var en åtgärd för att begränsa och kontrollera alkoholkonsumtionen. Till grund för 

att få en motbok låg individens inkomst, förmögenhet och position i samhället. Det gällde att 

sköta sig för att få handla alkohol, och välbeställda ansågs vara mer skötsamma. Unga, ogifta 

män fick sällan motbok. Arbetslösa inte alls. Men desto mer sällsynt var att kvinnor fick egen 

motbok, d v s rätten att köpa alkohol. Såhär beskrivs situationen på Systembolagets hemsida: 

                                                      
28 Åman (1962), s. 238 
29 Åman (1962), s. 316 
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En kvinna med motbok var ytterst sällsynt. En gift kvinna kunde i princip aldrig få en 

egen motbok. Det ansågs inte motiverat. Ogifta kvinnor kunde visserligen få en liten 

tilldelning, men vägen dit var lång och mycket smal. Det berättas om fall där 

hushållerskan nekades motbok med motiveringen att mannen i den familj hon arbetade 

hade motbok. Inte ens en kvinna på tio hade motbok, och tilldelningen var då långt 

mindre än männens.30 

 

Restriktionerna och kontrollen skulle främst vara inriktade på missbruket, därför var 

kontrollen tvungen att byggas på tanken om att individerna var olika. Vidare skulle all 

ekonomisk vinning tillfalla staten, vilket då skulle utmana de som ville tjäna pengar på 

människors alkoholbruk samt ge staten kontrollmöjlighet att stävja missbruket. De praktiska 

åtgärder Bratt sedan föreslog var att kommunernas och landstingens brännvinsmedel skulle 

dras in och hamna under statligt överinseende, mattvång skulle införas vid de matställen som 

hade rätt att servera alkohol, och varje individ skulle behöva ansöka om tillstånd för inköp av 

alkohol.31 

 

Förutom Bratts program, eller ett totalförbud, fanns ett annat alternativ som utprovats i 

Göteborg och införts 1912. Det fungerade utifrån en individuell efterhandskontroll och 

anmälningsbevis. Alla män, 21 år fyllda och utan nykterhetsanmärkning, fick efter ansökan 

ett inköpsbevis som de kunde nyttja i en bestämd butik. Beviset drogs in om innehavaren 

gjorde sig skyldig till fylleri eller andra alkoholrelaterade brott. Varje inköpsställe hade sedan 

en liggare i vilken personalen antecknade bevisinnehavarnas inköp, om inköpen överskred 

åtta liter i månaden undantogs även då beviset.32 

 

I Stockholm bildades 1914 ett bolag, AB Stockholmssystemet, som skulle omsätta Bratts 

idéer i praktiken. I februari samma år infördes motbokstvång och en tilldelningsbegräsning på 

16 liter i kvartalet. Efter att motboksinnehavare tog ut sin tilldelning för tätt, infördes dock en 

justering som innebar att motboksinnehavaren högst fick ta ut 1 liter var femte dag. 

Under 1914 kom även riksdagen med ett betänkande, vars förslag överensstämde i huvudsak 

med Bratts tidigare ambitioner. Dessutom hade de då till viss del redan börjat praktiserats i 

Göteborg och även via Stockholmssystemet. Resultatet av dessa två verksamheter ansågs så 

                                                      
30 http://systembolagethistoria.se/Teman/Ursprunget/Aren-med-den-omstridda-motboken/ 
31 Knobblock (1995), s. 63 
32 Knobblock (1995), s. 64 
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positiva att 1915-års riksdag beslutade att hela landet skulle delas in i kontrollområden, så 

invånarna i ett område med restriktiv försäljning inte skulle kunna kringgå detta genom att 

vända sig till ett annat bolag. Motbokstvånget infördes i samtliga kontrollområden. Bolagen 

kunde dock fram till 1916 avgöra om kontrollen av motboksinnehavaren skulle ske före eller 

efter inköpet. Vid samma tidpunkt infördes krisrestriktioner på grund av försörjningsläget, 

med det första världskriget som bakomliggande orsak. Inköpen maximerades först till 2 liter i 

månaden, sedan till 2 liter i kvartalet. År 1917 antogs en rusdryckslagstiftning som därefter 

trädde i kraft 1919, som beslutade att maximitilldelningen skulle vara 4 liter i månaden. 

Tilldelningsprincipen började gälla i juni 1919 när krisrestriktionerna börjat lätta, och därmed 

var restriktionssystemet ett faktum.33 

 

De som varit anhängare till ett totalförbud, ville i grund och botten inte ha 

restriktionssystemet, men det ansågs ändå bättre än fri alkoholförsäljning. 

Förbudsmotståndarna å sin sida, delade uppfattningen om restriktionssystemet, men tyckte att 

det var bättre än ett totalförbud. Restriktionssystemet blev en politisk kompromiss, som 

tillfredsställde de olika viljorna. Detta är troligen den anledning till att ett så pass komplicerat 

system, som Bratt föreslog, kunde genomföras så snabbt. 

 

Motboken blev ett medborgarbevis - ett bevis på att du accepterades av samhället. Och många 

kände sig diskriminerade. År 1919 genomfördes motbokskontrollen med full styrka, när 

systembolag i varje län fick ensamrätt på alkoholförsäljning. Men med åren började systemet 

reta allt fler, inte bara de som nekades motbok. Det ses som ett slöseri med tid, pengar och 

arbetskraft: men inte minst, ett hot mot frihet och integritet. 1954 fattades ett beslut av 

riksdagen – motboken avskaffades och ett nytt rikstäckande Systembolag skulle inrättas, och 

det nya valspråket lydde ”frihet under ansvar”.34 

 
Hur detta gick till ska kort presenteras i följande kapitel. 

 

 

 

 

 
 

                                                      
33 Knobblock (1995), s. 65 
34 http://www.systembolagethistoria.se/Teman/Ursprunget/Aren-med-den-omstridda-motboken/ 
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3. Från lokala regleringar till ett nationellt system 1919–1955 
 
När grunden för motboken och restriktionssystemet lades, fanns ett folkligt, artikulerande 

motstånd. Men det ägde aldrig någon politisk styrka som kunde mäta sig mot den 

organiserade nykterhetsrörelsen. Desto mer intressant är det motstånd mot motboken som 

långsamt växte inom nykterhetsrörelsen själv, efter år 1922 förbudsomröstnings nederlag. 

Även om förbudskravet stod kvar i rörelsens programförklaring, framstod det allt mer som en 

utopi för de politiskt aktiva nykteristerna. Norge, USA och Finland hade dessutom 

misslyckats med sina rusdrycksförbud, vilket inte heller det stärkte förbudsförespråkarnas 

inställning. 

Danmark, med flera länder, hade påbörjat en fri försäljning och reglerat den med höga 

priser/skatter. Detta hade fått positiva verkningar på nykterhetstillståndet. Än om 

rusdrycksförbudet fanns kvar på det retoriska planet hos nykterhetsvännerna, fanns i praktiken 

ett växande intresse, i slutet av 20-talet, för det danska systemet. Flertalet ledande företrädare 

för nykterhetsrörelsen började sedan att överge motboken, och skulle komma att driva denna 

linje i 1944 års nykterhetskommitté.35 

 

Redan i slutet av 1920-talet fanns en medvetenhet om att motboken ledde till en allt större 

folklig irritation, att systemet bar på godtycklighet och att den danska högskattepolitiken 

kunde vara en alternativ väg från restriktionssystemet - som inte äventyrade folknykterheten. 

I september 1928 tillsatte regeringen nio sakkunniga, med uppdrag att utreda och ge förslag 

på en revision av rusdrycksförsäljningsförordningen från 1917. Kommitténs arbete skulle ha 

som utgångspunkt att föreslå ändringar som skulle förbättra landets nykterhetstillstånd, utan 

att öka det allmänna missnöjet.36 

Ur betänkandet kom flera intressanta undersökningar om nykterhetstillståndet och den 

individuella kontrollens praktiska tillämpning. Både konsumtionen och antalet 

fylleriförseelser per invånare hade halverats under tjugoårsperioden 1913–1933. 

Fylleriförseelser gällde enligt praxis som det som bäst avspeglade allmänhetens 

nykterhetstillstånd, och när det visade en kraftigare nedgång än konsumtionssifforna 

konstaterade man att restriktionerna varit verkningsfulla. Minskningen hade dock inte varit 

likartad överallt. I storstäderna hade den minskat med 20 procent, och i övriga större städer 

med 10 procent, men fylleriförseelserna hade också under samma period ökat med 60 procent 

                                                      
35 Johansson (2008), s. 288 
36 Johansson (2008), s. 289 



 21 

på landsbygden. Detta var också ojämnt fördelat över landet, då den avgjort största ökningen 

återfanns i Norrlandslänen. 

Men det ökade antalet fylleriförseelser handlade med största sannolikhet inte om någon reell 

ökning av alkoholmissbruket, utan snarare om att fylleribrotten i allt större utsträckning 

beivrades. Denna tolkning baserades på att polisväsendets organisation på landsbygden 

genomgått förbättringar, som exempelvis resulterade i att berusade personer allt oftare 

anträffades.37 

 

De inkomna svaren från landets nykterhetsnämnder visade att nykterhetstillståndet, förutom i 

några av Norrlandskommunerna, hade förbättrats och denna positiva utveckling ansågs till 

största delen vara restriktionssystemets förtjänst. 

I revisionens uppdrag ingick också en jämförelse med Danmark och det danska systemet. I 

jämförelse med tiden före första världskriget, kunde både Sverige och Danmark uppvisa en 

förbättring i nykterhetstillståndet. För städerna hade förbättringen också varit ungefärligen 

likvärdig. Men statistiken såg annorlunda ut, vilket hindrade revisionen från att vilja dra 

långtgående slutsatser. Sverige visade också en både högre alkoholkonsumtion och ett högre 

antal fylleriförseelser, men med tanke på den mer liberala synen i Danmark förväntade man 

sig att danskarna beivrade fylleriet i mindre utsträckning.38 

 

Sammanfattningsvis ställde sig en majoritet av rusdrycksförslagsförordningen bakom 

restriktionssystemet. Det ansågs äventyrligt att gå från rådande ordning till ett system med fri 

försäljning och hög spritdrycksbeskattning. När regeringen sedan överlämnade sin 

proposition, i mars 1937, låg den i stort till revisionens förslag. Detta blev också riksdagens 

beslut, och den förlängda rusdryckslagstiftningen gav motboken ytterligare nådatid. 

 

Det hade dock inletts ett politiskt slag om motboken. Nykterhetsrörelsens växande kritik mot 

motboken blev så stor att de i sin egen historiebeskrivning frånskrivit sig allt ansvar för dess 

införande. Men den politiska makt de hade under 1910-talet var alltför kraftfull för att 

motboken skulle ha kunnat genomföras mot deras vilja.39 

 

                                                      
37 Johansson (2008), s. 290 
38 Johansson (2008), s. 291 
39 Johansson (2008), s. 300 
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Under andra världskriget kom antalet fylleriförseelser att öka. Det spända politiska läget och 

försörjningsproblemen krävde inköpsbegränsningar. Från oktober 1941 minskades den högsta 

månadstilldelningen från fyra till tre liter, och rätten till efterhandsinköp drogs in. 

Riksdagsledamöter från riksdagens nykterhetsgrupp yrkade på en utredning om det 

försämrade nykterhetstillståndet under krigsåren, samt begärdes en översikt på den svenska 

nykterhetslagstiftningen. Detta skulle resultera i 1944 års nykterhetskommitté. 

Även om det tidigare, under mellankrigstiden, hade tillsatts kommittéer och sakkunniga som 

överlämnade betänkanden och framförde motioner och propositioner i frågor som berörde 

försäljningen av rusdrycker, blev 1944 års nykterhetskommitté en milstolpe i svensk 

alkoholpolitik. Kommittén kom att analysera alkoholfrågan ur alla tänkbara samhälleliga 

perspektiv, och utförde ett mycket noggrant arbete. Delbetänkandena och 

specialundersökningarna omfattade tillsammans över 1800 sidor. Resultatet fick också stor 

uppmärksamhet utomlands. Den alkoholpolitiska frågan hade tydligt en väldig samhällelig 

bredd.40 

 

Redan 1941, hade en besparingsutredning föreslagit att de 41 verksamma systembolagen 

skulle slå samman till ett riksbolag. Flera remissinstanser tillstyrkte förslaget, men det avslogs 

av riksdagen med hänsyn till den problematik det skulle innebära att upprätthålla det 

individuella kontrollsystemet. Nykterhetskommittén hade presenterat två alternativa förslag 

till hur utmineringsförsäljningen skulle kunna organiseras. Enligt det första alternativet skulle 

de nuvarande 41 systembolagen avvecklas och ersättas med ett nationellt riksbolag. Personer 

som fyllt 21 år, och som inte fanns upptagna på någon spärrlista, kunde göra inköp i samtliga 

utmineringsbutiker över hela landet. Enligt det andra alternativet skulle den nuvarande 

organisationen bestå, men antalet bolag skulle minskas från 41 till 24 länssystembolag. Då 

skulle köparen vara hänvisad till ett speciellt utmineringsställe, efter att ha anmält önskad 

inköpsrätt. 

Enligt nykterhetskommittén skulle alternativ ett vara det mest kostnadseffektiva systemet. 

Alternativ två innebar att mer av den nuvarande organisationen bevarades, därför skulle det 

finnas större möjligheter att återgå till det individuella kontrollsystemet. Men det bedömdes 

som mer byråkratiskt och kostnadskrävande. Kommittén ville gardera sig, och helt överföra 

ansvaret på riksdagen, om det föreslagna systemskiftet ur nykterhetssynpunkt skulle visa sig 

misslyckat.41 

                                                      
40 Johansson (2008), s. 318–319 
41 Johansson (2008), s. 334 
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Av sina undersökningar ville 1944 års nykterhetskommitté konstatera att spritkonsumtionen i 

Sverige var högre än i andra jämförbara länder. Det ansågs att restriktionssystemet hade 

misslyckats, och att motboken influerat och legitimerat brännvinskulturen.42 

Kommitténs omfattande förslag till den framtida nykterhetspolitiken kan, bland annat, 

sammanfattas i följande punkter: 

 

1. Rätt att inköpa sprit, vin och starköl tillkommer varje man och kvinna som fyllt 21 år 

och som inte av länsnykterhetsnämnden avstängts från inköpsrätt. 

2. De 41 systembolagen avskaffas och ersätts med ett nationellt systembolag med butiker 

på i stort sett samma plats som för närvarande. 

3. Inköp får göras i vilken utmineringsbutik som helst mot uppvisande av legitimation. 

Avstängning kontrolleras genom en tryckt spärrlista. 

4. De nykterhetsvårdande uppgifterna koncentreras till de kommunala 

nykterhetsnämnderna och till länsnykterhetsnämnderna, vars upprustning skall 

påskyndas. 

5. Avstängning från inköpsrätt sker endast som nykterhetsvårdande åtgärd – 

misskötsamhet i nykterhetshänseende och vid olovlig försäljning.43 

 

Det var också flera pressröster som stämde in i kritiken av motbokssystemet, när de 

rapporterade om ökat fylleri och hur restriktionssystemet kollapsats. Dagens Nyheter, som 

alltid hade stått Ivan Bratt nära, blev exempelvis allt mer kritisk i sin rapportering.44 

 

Vägen till det nya systembolaget var lång, omdebatterad och hade fler detaljer till sin historia, 

än vad som återgetts ovan. När nykterhetskommittén kommit med sitt utlåtande, och 

riksdagen så småningom skulle besluta i frågan, varade debatten i 12 timmar. En 

maratondebatt som inte kan sammanfattas i några enkla rader. Men det visade tydligt det stora 

politiska engagemang som fanns kring alkoholpolitiken i efterkrigstidens Sverige. 

I regeringens proposition presenterades nya riktlinjer. I likhet med kommitténs förslag ville 

man avskaffa motbokssystemet. Den framtida nykterhetspolitiken skulle nu inriktas mot nya, 

”positiva” åtgärder som forskning, undervisning och upplysning i nykterhetsfrågan. Vid 

                                                      
42 Johansson (2008), s. 325 
43 Johansson (2008), s. 327 
44 Johansson (2008), s. 327 
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samtliga voteringar med rösträkning i både första och andra kammaren segrade förslaget med 

oerhörd majoritet, och den nya rusdrycksförsäljningsförordningen, given i maj 1954, hade nu 

kommit att ersätta den från 1937. En inledande paragraf skulle dock återstå, som innan: ”All 

försäljning av rusdrycker skall ordnas och handhavas så att därav uppkommer så ringa skada 

som möjlig”.45 

 

Åldersgränsen för inköp sattes till 21 år. Utöver det fanns inga inköpsrestriktioner. Men 

bolagen skulle ha rätt att neka, förutom de som förbjudits av nykterhetsnämnden att handla, 

de som var uppenbart berusade eller av någon särskild anledning gav misstanke om att varan 

olovligen skulle tillhandahållas någon annan. 

 

Så blev den 30 september 1955 den sista dagen för motboken. Den 1 oktober började det 

nationella detaljhandelsbolaget Nya Systemaktiebolaget formellt att gälla.46 

 

 

3.1 Kvinnornas upplevelser med motboken 

 

Det går, om än lite överdrivet, att hävda att när motboken avskaffades så fick den andra 

hälften av den svenska befolkningen fri tillgång till alkohol. Och det är kvinnorna.  

Den svenska alkoholkulturen var nära besläktat med maskulinitet. Bilden av en ”riktig” man 

innebar, bland andra egenskaper, att han skulle kunna supa ordentligt. De som ville minska 

alkoholens utbredning såg förstås inte detta som en positiv värdering, men det fanns en större 

tolerans för män som söp, än för kvinnor. 

Kvinnor hade visserligen en försiktigare inställning till alkoholen, men den uppfattning de 

svenska alkoholpolitikerna hade överensstämde inte riktigt med verkligheten. För visst fanns 

kvinnor med i statistiken - för fylleri och på alkoholanstalter. 47 

Även kvinnor var motboksägare, men i en betydligt mindre utsträckning. År 1950 fanns det 

1 937 000 motböcker, varav 228 500 var utskrivna på kvinnor.48 Samtliga medborgare som 

ansökte om motbok kontrollerades, men kontrollens radie sträckte sig längre för kvinnorna. 

 

                                                      
45 Johansson (2008), s. 332–333 
46 Johansson (2008), s. 335 
47 Knobblock (1995), s. 120 
48 Knobblock (1995), s. 117 



 25 

Innan motboken beviljades, var den ansökande tvungen att genomgå en administrativ 

procedur. Detta innefattade vanligen detaljerade uppgifter om livsföring, familj och ekonomi. 

Många av de ansökande kunde råka ut för hembesök, och ibland tilläggsfrågor som inte alltid 

var lätta att besvara.49 

 

Om beslutet inte var till den ansökandes fördel, d v s om motboken inte beviljades, gick 

ärendet att överklaga. Under restriktionssystemets tid var det främst motboksansökningar som 

ärendena gällde, och hela tiden var de ogifta kvinnorna den grupp som överklagade mest.50 

Civilståndets betydelse för frekvensen är inte något att förundras över, eftersom lagstiftningen 

inte ansåg att gifta kvinnor skulle äga någon. Men det var inte enkelt för ogifta kvinnor att äga 

motbok heller. Trots att de var fullvärdiga medborgare, som uppfyllt alla krav samhället ställt 

på dem, fick de många gånger erfara att bolagen hindrade dem. 

 

Ett fall som visar vilka patriarkala kontrollerande intentioner de kunde möta, illustreras av en 

överklagan från en kvinna som fått avslag på sin motboksansökan. Anledningen var att hon 

delade hushåll med sin far och bror vilka bägge hade motbok. Hon skulle senare återkomma 

ännu en gång, eftersom hon hade flyttat från faderns hushåll. Numera var hon arbetande och 

inneboende hos en lantbrukare, men från bolagets sida hade ingenting förändrats, för 

lantbrukaren hade även han en motbok. Detta motiverades genom att ett hushåll inte krävde 

flera motböcker, och även genom att särskild försiktighet skulle iakttas vid utlämnandet av 

motbok till kvinnor.51 

 

Trots att kvinnan bara arbetade i det, räknades hon ihop med hushållet.  

Många gånger kunde också kvinnor, som levde ensamma, få avslag för att de levde med män i 

sin närhet. Då misstänkte man att motboken var för någon annans räkning, därför att mannen 

var den självklara motboksägaren. Tanken på kvinnan som alkoholkonsument tycks vara 

nästan omöjlig. 

 

 

 

 

 

                                                      
49 Knobblock (1995), s. 137 
50 Knobblock (1995), s. 139 
51 Knobblock (1995), s. 155 
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4. Umeåsystemet 1923 - 1955 
 
Hittills har vi studerat den allmänna bilden av den svenska alkoholpolitiken. När 

diskussionerna om systembolagets grundande förekommer, är Göteborgssystemet ett välkänt 

namn. Det kommer sig av att krogverksamheten där blev bolagiserad och 

brännvinsförsäljning sattes i system. Konceptet skulle så småningom få fäste och spridning 

runtom i Sverige. År 1905 blev bolagsformen obligatorisk för all detaljhandel med brännvin, 

som en insats för att komma åt missbruket.52 Men Norrland har gjort sig känt för att vara 

desto mer restriktivt än mellersta och framför allt södra Sverige, och i Västerbotten vidtogs 

hårdare åtgärder, nämligen av Umeåsystemet.  

I detta kapitel ska jag först kort presentera Umeåsystemet och dess lokalpolitiska bakgrund. 

Därefter diskuterar jag tillståndsgivningen och Nykterhetsnämndens arbete under tre perioder. 

Slutligen vill jag knyta an detta till en genusanalys. 

 

4.1 Alkoholen som Umeås fiende – lokalpolitisk samsyn 

 

Umeåsystemet innebar att systembolaget inte beviljades tillstånd att driva sin ekonomiska 

verksamhet mer än ett år i taget. Tillstånd beviljades av stadsfullmäktige, men först efter 

förhandlingar med nykterhetsrörelsen. Det kan tyckas lite märkligt att nykterhetsvännerna, 

som var förbudsförespråkare, gick med på att bevilja systembolaget, men ett fullständigt 

förbud hade antagligen åstadkommit att människor istället sökte sig till de intilliggande 

städerna för att ansöka om sin motbok. Där hade de dessutom kunnat få full ranson - därför 

trivdes de bättre med att bevilja systembolaget i sitt kontrollområde, av den anledning att 

strängare restriktioner åtminstone kunde vidtagas.53 

 

Motboksinnehavaren skulle vara självförsörjande och fick inte erhålla understöd av allmänna 

medel, brista i sin åliggande försörjningsplikt, eller under de senaste tre åren ha obetalda 

skatter till kommunen.54 Men redan vid regleringen i Umeåsystemet gjordes skillnad på män 

och kvinnor. Som man, skulle du vara 25 år fyllda; som kvinna, 30 år. Man kunde endast 

handla en liter i månaden. Åldersgränsen skulle höjas med ett år, varje år, så endast den som 

fyllde 25/30 år 1923, när systemet infördes, kunde i framtiden få en motbok i 

kontrollområdet, som bestod av södra Västerbotten. Det var ett sätt att långsiktigt minska 

                                                      
52 http://systembolagethistoria.se/Teman/Ursprunget/Goteborgssystemet---den-verkliga-foregangaren/ 
53 Frånberg (1983), s. 131 
54 Nykterhetsnämnden protokoll 1933, Umeå stadsarkiv 



 27 

alkoholkonsumtionen. I Umeå drogs också det Stora Hotellets spriträttigheter in, vilket 

resulterade i att hela södra länsdelen blev helt utan utskänkning under åren 1923–1927.55  

 

Per Frånberg har studerat detta lokala system av alkoholförsäljning. Han beskriver hur 

nykterhetsrörelsen, kyrkan och de fria samfunden i Umeå tog upp kampen mot 

Göteborgssystemet. Missnöjet rotade sig i att syftet med Göteborgssystemet var att det skulle 

garantera att försäljningen av sprit inte fick leda till privata vinster, men att trots det fick 

staden, landstinget och hushållningssällskapet en väl tilltagen ersättning. Vinster från 

kroghantering misstänktes också vara ansenlig, och missbruket ökade för att bolaget hade haft 

som policy att utminera så mycket sprit som möjligt. Därför blev Göteborgssystemet, trots att 

det var avsett som en lösning på alkoholproblemen, ett av de tidigaste problemen. Det började 

cirkulera petitionslistor mot krogarna och protestmöten arrangerades, vilket gav uttryck för en 

stark opinion mot systemet.56  

 

Umeåsystemet infördes 1923. Det var då inte en händelse över en natt, utan var följden av en 

stark lokal samstämmig uppfattning i breda politiska kretsar av att alkohol var det främsta 

hindret för en positiv samhällsutveckling. Det vänstersocialistiska partiet profilerade sig starkt 

i alkoholfrågan, mot högern som ansågs vara spritkapitalets beskyddare. Alkoholen hade ett 

starkt negativt symbolvärde för de lägre klasserna, och det var en av orsakerna till att det 

vänstersocialistiska partiet kunde etablera sig med så stor omfattning i Västerbotten.  

Nykterhetsrörelsen väcktes ur det agrara samhället, som en protest mot de nya institutioner 

och förändringar som det industrialiserade samhället innebar. Det västerbottniska exemplet 

har visat att nykterhetsrörelsen hade sina djupaste rötter på landsbygden, och att de ville 

markera mot den utveckling som hotade dess samhälles socio-kulturella mönster.57   

Tillsammans med vänstersocialisterna var också det frisinnade partiet starkt uppbundet till 

nykterhetsfrågan, då de riktade sin politik mot de sociala missförhållanden och den orättvisa 

ekonomiska fördelning man ansåg att den kapitalistiska samhällsomvandlingen bidrog till.58 

Umeåsystemet skulle bara formellt existera i fyra år, men nykterhetsrörelsen och 

vänsterpartierna i Västerbotten upprätthöll ett restriktionssystem enda fram till 1955 som låg 

                                                      
55 Frånberg (1983), s. 130 
56 Frånberg (1983), s. 26 
57 Frånberg (1983), s. 16 
58 Frånberg (1983), s. 16 
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det ursprungliga Umeåsystemet mycket nära. Det blev Sveriges strängaste experiment med 

alkoholrestriktioner.59 

 

Mitt intresse för Umeåsystemet, i den här undersökningen, är att närmare gå till botten med 

hur Nykterhetsnämnden arbetade i en region som vidtog hårdare åtgärder än någon 

annanstans i Sverige. Hur såg tilldelningen av sprit ut i det klimatet? Mötte kvinnorna ett ännu 

större motstånd? 

 

 

4.2 Tillståndsgivningen av Nykterhetsnämnden i Umeå 1917–46 

 

Att fastställa hur många kvinnor som faktiskt berördes av restriktionerna, innebär vissa 

svårigheter. Nykterhetsrörelsen engagerade ofta många kvinnor, och stigmat kring kvinnors 

alkoholkonsumtion var utbrett. Därför kan det ha inneburit att en stor del faktiskt saknade ett 

eget intresse att ö h t bruka dessa drycker. Dessutom är det svårt att säga om gifta kvinnor fick 

och/eller var nöjda med att förlita sig på sin makes ranson. Men vad vi kan göra för att 

någonstans reda ut denna orättvisa, är att undersöka de kvinnor som faktiskt ansökte om egen 

motbok. 

 

I detta kapitel kommer tre nedslag att göras där jag studerar tillämpningen av reglerna i 

Umeåsystemet. Under perioden 1918–1946. Materialet behandlar tillståndsgivning, 

fördelningen av motböcker mellan män och kvinnor och indragningen av rättigheter att köpa 

alkohol. 

 

4.2.1 1918 – Kvinnorestriktioner i Umeå 

 

Kraven för att kvalificeras som motboksinnehavare, under Umeåsystemet, har tidigare 

beskrivits. Skillnaden mellan män och kvinnor var att män kunde få motbok vid 25 års ålder, 

men kvinnor först vid 30 år, allt annat lika.  

Redan innan Umeåsystemet fanns, var inköpen reglerade. För 1918 års räkning, valde 

Nykterhetsnämnden i Umeå att bli mer specifika kring hur kvinnors tilldelning skulle 

hanteras, när de skriver: 

 

                                                      
59 Frånberg (1983), s. 29 
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”Enär vid utförandet av inköpsbevis för kvinnor i och för inköp av spirituosa, ett bolag 

torde få utgå från det sakförhållandet att kvinnor mer sällan förtära eller för egen del 

inköpa spritdrycker och alltså vid prövning av skedd anmälan om inköpsrätt i detta 

hänseende medgivande härtill ej bör lämnas annat än i sådana fall där kvinna har eget 

hushåll eller eljest särskilda skäl föreligga, så får Umeå Spritbolag anhålla, att 

Nykterhetsnämnden i anteckningskolumnen ville uttala sig om lämpligheten för 

utlämnande av inköpsbevis till följande personer under framhållande dels att personen 

ifråga ej är av bolaget känd dels att, som veterligen åtnjuter understöd av allmänna 

medel eller brister i fullgörande av honom åliggande försörjningsplikt.”60 

 

Till detta redovisades en lista över kvinnor i Umeå som ansökt om tillstånd att få motbok från 

1919, samt om dessa ansökningar beviljats eller ej, med en motivering. Hur detta såg ut 

presenteras nedan, se tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Kvinnors ansökningar om motbok 1918 

 

Namn Yrke/titel Adress Födelseår Nämndens 

yttrandre 

Motivering 

Andersson, 

Astrid  

Sjuksköterska Umeå 5/4 1891 Motstyrkas Gift 

Andersson, 

Anna 

Inackorder. 

fru 

Kv. Björken 22/6 1890 Motstyrkas Inackorderad i 

familj 

Burström, 

Nansy 

Fotograf Umeå 10/4 1890 Motstyrkas Under 30 år 

Enkvist, 

Anna 

Restauratris Kungsg. 54 11/12 

1888 

Motstyrkas   - 

Holmberg, 

Selma 

Änkefru. Storg. 18 22/12 

1877 

Motstyrkas Okänd för 

nämnden 

Hansson, 

Signe 

Strykerska Sandåkern 1/9 1880 Motstyrkas   - 

Holmgren, 

Frida 

Sömmerska Elfsbacka  10/12 

1887 

Motstyrkas   - 

Isaksson, 

Johanna 

Agent Kv. Utgården 12/11 

1888 

Motstyrkas Missbruk 

Johansson, 

Maria 

Hushållerska Tingshuset 12/11 

1869 

Motstyrkas Hushållsmedlen 

Jonsson, 

Clara 

Kaféidkerska Storg. 36 6/4 1875 Tillstyrkas   - 

Jonsson, 

Sofia 

Tvätterska Storg. 73 17/7 1872 Motstyrkas Å änkehuset 

Carlsson, 

Hanna 

Kokerska Umeå 16/6 1892 Motstyrkas Hushållsmedlen 

                                                      
60 Nykterhetsnämndens protokoll 1918, Umeå Stadsarkiv 
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Karlsson, 

Anna 

Städerska Utgård. 6/5 1859 Motstyrkas Missbruk 

Larsson, 

Hilma 

Änkefru Nygat. 37 2/6 1883 Motstyrkas Misstanke för 

annans räkning 

Lundström, 

Anna 

Arbeterska Nyhem 6/4 1854 Motstyrkas Misstanke för 

annan räkning 

Lundgren, 

Josefina 

Hushållerska Skolg. 108 22/1 1883 Motstyrkas Gift 

Nyman, 

Karolina 

Änkefru Skolg. 35 11/6 1880 Motstyrkas Okänd för 

nämnden 

Nylund, 

Selma 

Fru Lugnet N:o 4 10/1 1878 Motstyrkas Missbruk 

Nilsson, 

Hanna 

Husa Storg. 53 11/9 1884 Motstyrkas Hushållsmedlen 

Nyström, 

Hilda 

   - Elfsbacka 3 8/7 1884 Motstyrkas Okänd för 

nämnden 

Sundström, 

Selma 

Hushållerska K.Anderssons 

gård 

10/2 1879 Motstyrkas Misstanke för 

annans räkning 

Sälldahl, 

Edla 

Fru Ytterhiske 16/5 1890 Motstyrkas Under 30 år 

Zingmark, 

Sigrid 

Sömmerska Döbelnsg. 12 6/11 1888 Motstyrkas Under 30 år 

Åkerström, 

Agnes 

Sömmerska Sandåkern 6 27/9 1888 Motstyrkas Missbruk 

Åström, 

Hedvig 

Tjänarinna Teg 15/11 

1892 

Motstyrkas Okänd för 

nämnden 

Källa: Nykterhetsnämndens protokoll 1918 

 

 

Informationen vi får ta del av om kvinnorna är deras namn, titel, adress och ålder. Sedan 

följer Nykterhetsnämndens beslut och motivering. I de fall information har saknats skrivs det 

som ”-”. Tabellen visar att 1 av 22 fått motbok. Sammanlagt har 25 ansökt, men 3 var formellt 

för unga. Resultatet av hur många och av vilka anledningar motböckerna nekades presenteras 

i figur 2: 
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Figur 2. Nykterhetsnämndens motiveringar för avslag 

 

 

Källa: Nykterhetsnämndens protokoll 1918 

 

Att kvinnorna antingen missbrukade alkohol eller var okända för nämnden framstår vara de 

främsta anledningarna till att de nekades, men i lika många fall saknas motivering för 

ärendena. Nästan lika vanligt var att de inte uppfyllde ålderskravet, brast när det gällde 

ekonomiska förutsättningar eller att Nykterhetsnämnden misstänkte att varorna var för någon 

annans räkning. 

 

Från detta kan vi ta tre exempel:  

Nannsy Burström, 28 år gammal och fotograf, har ansökt om motbok. Nykterhetsnämnden 

beslutar att inte bevilja detta, för att hon ännu ej är 30 år fyllda. Åldersgränsen kände vi till 

sedan tidigare, så beslutet är inte så förvånande.  

 

Vidare har vi Hilma Larsson, 35 år gammal och änkefru. I det här fallet vill 

Nykterhetsnämnden misstänka att motboken är för någon annans räkning, därför beslutas 

även denna gång att ej överlåta inköpsbeviset. Det här fallet har större utrymme för analys. 

När motivet inte är något annat, får vi anta att Hilma är självförsörjande och inte brister i 

någon annan förutsättning för innehavandet. Hon är änkefru, och kan inte längre luta sig mot 

0

1

2

3

4



 32 

sin makes eventuella motbok. Nykterhetsnämnden har ingen utförligare motivering, men hon 

har antagligen en granne, bror eller någon annan man i sin närhet som väcker misstankarna 

om att hon snarare än att vilja åtnjuta dessa drycker personligen, har uppsåt att vilja överlåta 

spriten till. Det är spekulationer, kanske finns bakomliggande information som resulterat i det 

här beslutet, eller så är det bara svårt för Nykterhetsnämnden att tro att hon skulle kunna 

tänkas använda det själv. 

 

Slutligen, har vi Clara Jonsson, som är 43 år gammal och går under titeln kaféidkerska. Av 

samtliga 25 kvinnor i tabellen, är hon den enda som beviljats sin motbok. Detta motiveras 

inte, men om en parallell skulle dras till ovan nämnda Hilma Larsson ger hennes titel skäl att 

misstänka att spriten möjligen är till kaféts räkning och därför godkändes hennes förfrågan. 

 

Att vara kaféidkerska kan också anses ge belägg för att kvinnan hade goda ekonomiska 

medel. Ingen av dem kvinnor med medelklassbakgrund har fått sin motboksansökan beviljad. 

 

Vad som också är anmärkningsvärt, är att nämnden redovisar de kvinnor som ville ha motbok 

i en egen sammanställning. Kanske var det just för att de var kvinnor, och betydligt färre än 

antalet ansökande män. För vad som sedan gäller män och motböckerna, så redovisas detta 

endast sporadiskt i handlingarna. Därför har det också legat utanför min förmåga att kunna 

framställa en liknande tabell som för kvinnorna.  

Detta var också före Umeåsystemet, så vi kan anta att situationen knappast lättade därefter. 

 

4.2.2 1926-32 - Tilldelning efter kön 

 
Det gick inte att jämföra motboksansökningar, men däremot kan man jämföra antalet utdelade 

motböcker mellan män och kvinnor för Systembolaget i Umeå mellan 1926 och 1931, se 

tabell 2. Det bör påpekas att detta troligen gällde invånare i Umeå, Hörnefors och 

Nordmaling. 
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Tabell 2. Antal motböcker, systembolaget i Umeås verksamhet 1926–31 

 
 

År 

 

Hel inköpsrätt 

(1 liter i månaden) 

Begränsad inköpsrätt Hela antalet 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

8,188 

8,364 

9,690 

10,211 

10,901 

11,521 

 

 

1,489 

1,535 

1,735 

1,824 

1,902 

1,851 

491 

530 

575 

590 

623 

636 

9,677 

9,899 

11,425 

12,035 

12,803 

13,372 

491 

530 

575 

590 

623 

636 

Källa: Styrelse- och revisionsberättelse över Systembolagets i Umeå verksamhet under år 

1931, Nykterhetsnämndens protokoll 1932 

 

I tabell 2 blir det tydligt att männen utgjorde en överväldigande majoritet av 

motboksinnehavare under perioden. Procentuellt ägdes ca 4% av alla motböcker av kvinnor.  

 

Värt att understryka är också att inga kvinnor hade fått hela inköpsrätten. Begränsad 

inköpsrätt kunde innebära 2 l/kvartal, ½ l/månad, 1 l/kvartal, eller i allra minsta grad 1 l/år. 

Av männen var det ca 14 procent som hade begränsad inköpsrätt, men en stor majoritet hade 

fulla rättigheter. 

 

Vi kan alltså tolka detta förhållande som en strukturell diskriminering av kvinnornas 

rättigheter att få tillstånd att köpa alkohol. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att 

kvinnor var överrepresenterade i fyllerihänseende. Men problemen med berusade kvinnor 

som dömdes var inte i närheten av männen. Exempelvis var antalet utdömda fylleriförseelser i 

Umeå 109 personer under år 1923; av dessa var endast ett av fallen en kvinna.61 Procentuellt 

är det inte ens 1% av fallen. 

 

Det skulle kunna tänkas att en av anledningarna till att så få kvinnor dömdes till fylleri, 

berodde på deras mindre utdelning av motböcker, och alltså att de hade en mindre tillgång till 

berusningsmedel. Men endast 10 av de 109 fallen var när den sakfällde innehade motbok, så 

därför är det inte en giltig anledning. 

                                                      
61 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1924 
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Vad som kunnat gå att urskilja är att män framför allt tillhör diskussionen när de gjort sig 

skyldiga till missbruk, snarare än när de ansökt om inköpsbevis. Exemplen är många, men 

kan se ut som så att Nykterhetsnämnden skriver att de behandlat en anmälan från en fru om 

hennes man, som var hemfallen åt spritmissbruk. Det framstår vara ett fokuserat arbete att få 

dessa män i missbruk på rätt bana igen. Konsekvenserna av en sådan orosanmälan resulterar 

först i utredning, sedan en varning om misstankarna är sanna och till sist föreslås individerna 

en plats på alkoholistanstalt om de inte klarat av att bli nyktra på egen hand.  

 

För den resterande perioden av Umeåsystemet, eller innan motbokens fall, redogörs inte så 

tydligt eller ofta om motboksärenden. Det handlar i allt större utsträckning om åtgärderna mot 

individers alkoholmissbruk eller om alkoholtillstånd på restauranger och kaféer. 

Kvinnor representeras nästan aldrig i handlingarna, utan anmärkningarna är på män som 

gjorts sig skyldiga till fylleri, missbruk eller för tidiga och täta inköp. I de få fall kvinnor 

tillhört diskussionen verkar ärendena tillhöra sammanhang av försäljning, exempelvis med 

motiveringarna ”sakfälld för olaga försäljning av pilsnerdricka”62 och ”sakfälld för olovlig 

befattning med rusdrycker”63 

 

4.2.3 1946 – Mäns och kvinnors misskötsamhet 

 
För 1946 års protokoll finns en förteckning över personer vilka avstängts från pilsnerinköp 

från Umeå Ångbryggeri, detta kan tolkas som att de förlorat sin motbok. Tyvärr saknas 

motiveringar i förteckningen, som gör att vi måste spekulera över anledningarna. Gissningsvis 

har de på ett eller annat vis gjort sig skyldiga till fylleri/missbruk eftersom de haft möjlighet 

att handla innan och då i övrigt borde ha haft alla förutsättningar att äga motbok, se tabell 3 

nedan. Andra möjliga anledningar skulle dock kunna vara att deras levnadssituation har 

förändrats, t ex att de inte betalat skatt, mist sitt arbete, etc.  

 

 
 
 
 
 

                                                      
62 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1944–1952 
63 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1944–1952 
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Tabell 3. Personer som förlorat sin inköpsrätt hos Umeå Ångbryggeri 1946 

 
Namn Yrke/titel Adress 

Appelblad, John Träarb. Olofsdal 

Bergsdorf, Jesper Trädgårdsarb. Lasarettet, Umeå 

Bergman, Augusta Fru Kungsgatan 26 

Björk, Johan Arb. Generalsgatan 6 

Boström, Axel Fiskhandl. Kungsgatan 119 

Boström, Tea Fru Kungsgatan 119 

Byström, Frans Arb. Ålidbacken 

Bäckman, Oskar Arb. Olofsdal 

Eriksson, Bror Arb. Kvarnvägen 1 

Eriksson, Johan Plåtslagare Dragongatan 7 

Eriksson, Karl Åkare Skolgatan 25 

Forsberg, Axel Plåtslagare Kungsgatan 26 

Forsgren, Gustaf Arb. Sofiehem 

Fribäck, Frans Arb. Skolgatan 64 

Fridlund, Axel Arb. Olofsdal 

Granberg, Georg Arb. - 

 

Granholm, Carl F.d åkare Sofiehem 

Hedberg, Anna - Kungsgatan 97 

Hoffsten, Axel Trädgårdsmäst. - 

Holmberg, Nils Snickare Dragongatan 7 

Häggström, Nils - Bangatan 9 

Jakobsson, Albin  Fiskförsälj. Bangatan 11 

Jakobsson, Helge Rörarbetare V. Esplanaden 9 

Johansson, Bror Mattinläggare Sjukhusgatan 9 

Johansson, Fredrik Stationskarl Gammliavägen 8 

Johansson, Johan Målare Haga 

Johansson, Olof Polerare Slöjdgatan 7 

Jonsson, Adolf Agent Ytterhiske 

Landstedt, Sven Fiskeriinstr. Skolgatan 38 

Larsson, Frans Gårdskarl Storgatan 73 

Larsson, Karl - Nordins gård, Ytterhiske 

Larsson, Karl Fredrik Sågverksarb. Storgatan 73 

Lindgren, Valfrid Rörarbetare Dragongatan 3 

Lindholm, Erik Arbetare Dragongatan 7 

Lindmark, Johan Arbetare Ersmarksgatan 4 

Lindqvist, Viktor Arbetare Haga 

Löfgren, Helge Reparatör Dragongatan 6 

Löfgren, Vilhelm Reparatör Dragongatan 6 

Mörén, Ernst Arbetare Östermalmsgatan 1 

Mörén, Nils Arbetare Ålidbacken 

Mörén, Torsten - Ålidbacken 

Nilsson, Edvin Fabrikör Sandbacka 

Nilsson, Lars Arbetare Löjtnantsgatan 3 

Nordendahl, Johan Arbetare Ö. Kyrkogatan 22 
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Nyman, Sem Förrådsarbetare Kungsgatan 24 

Nyström, Erik Arbetare Götgatan 12 

Nyström, Johan Banarb. - 

Olsson, Johan Telegrafarb. Olofsdal 

Olsson-Lust, John Målare Ytterhiske 

Renholm, Folke Arbetare Östermalm 24 

Ridderheim, Samuel Tandtekniker Kungsgatan 100 

Roos, Martin Lokförare Bangatan 15 

Sandberg, Carl Arbetare Sandbacka 

Sandberg, Karl Ragnar Arbetare Sandbacka 

Sehlin, Ernst Cykelhandlare Kungsgatan 48 

Sjödin, Emma - Bangatan 9 

Ström, John Agent Sofiehem 

Ström, Knut - Ersmarksgatan 4 

Sundberg, Jonas Banvakt Öbacka 

Sundberg, Märta Fru Öbacka 

Sundin, Jonas Trädgårdsmäst. Kungsgatan 50 

Sundqvist, Johan Div. arb. Storgatan 47 

Thegenblad, Einar Direktör Kungsgatan 32 

Tillanders smedja   

Thörnell, Bror Agent Majorsgatan 11 

Westerberg, Gustaf Stadsarb. Sjukhusgatan 10 

Westman, J. E Landsfiskal Magasinsgatan 8 

Åberg, Birger Chaufför Öbacka 

Åhman, Sven Vaktmästare Handelsgymnasiet, 

Rosendahl 

Strandberg, Erik Vaktmästare Storgatan 40 

Källa: Nykterhetsnämndens protokoll 1944–1952 

 
Av denna förteckning går det att konstatera att av sammanlagt 70 personer utgörs endast fem 

av dessa av kvinnor. Vid två av fallen delar de efternamn och adress som en man i 

förteckningen, vilket väcker misstanken om att de är gifta och skulle kunnat ha mist sin 

inköpsrätt p g a maken. Detta baserat på att kvinnors familjesituation ofta kunde avgöra hur 

de behandlades. Annat man kan konstatera från detta är att män var överrepresenterade i 

avstängningar. Ska vi då kunna tro att kvinnor med motbok var desto mer skötsamma? Från 

vad vi kunnat se tidigare drack kvinnor mer sällan än män, och brukade oftast alkohol vid 

privata sociala tillställningar, så svaret på den frågan är troligtvis ja. 

 

Annat värt att nämna kring denna tabell är att förutom en direktör, fabrikör, stationskarl, 

lokförare och stadsfiskal så har övriga män titlar från arbetarklass. Detta ger utrymme för en 

liten klassanalys, då det framstår vara ytterst få från medelklass eller övre medelklass som 

förlorat sin motbok. Ekonomiska medel kunde som bekant styra om du fick motbok. 
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Sammanfattningsvis har min undersökning kunnat visa att kvinnan, trots att det inte står 

utskrivet i text, var underordnad männen i Nykterhetsnämndens arbete och åtgärder i 

Västerbotten. Hur det skiljde sig från övriga riket, är lite svårare slutsatser att dra, men vi bör 

kunna tro att de kvinnor som hade inköpsrätt fick en mindre tilldelning än i andra 

kontrollområden, eftersom Umeåsystemets maximitilldelning till kvinnor (baserat på vad jag 

kunnat se) aldrig överskred ½ liter i månaden. 

 

4.3 Genusanalys 

 
Genussystemets grundläggande logiker är isärhållningen av könen och etablerandet av 

mannen som norm. Isärhållningen innebär tabu, att manligt och kvinnligt inte bör blandas. 

Och mannen som norm upprätthåller en hierarki, där män utgör det normala och allmängiltiga 

för människan. Inom kvinnoforskning är den stora frågan: hur kan det komma sig att kvinnan 

generellt, historiskt och geografiskt, har ett lägre socialt värde än män? Istället för att 

acceptera det som något naturgivet, blir de vetenskapliga frågorna exempelvis varför och 

hur.64 

I den här uppsatsen har min vilja varit att undersöka hur motboken fungerade annorlunda 

baserat på vem som efterfrågade den. Alltså, med den här teorin som utgångspunkt, har jag 

velat pröva det svenska restriktionssystemet för alkohol, för att se om lagen behandlade män 

och kvinnor lika, eller inte. 

 

Under arbetets gång har det kunnat gå att konstatera att nykterhetsnämnden, som arbetade åt 

landets systembolag och beslutade i frågorna om tilldelning, faktiskt försvårade möjligheterna 

för kvinnor att erhålla en motbok i samma utsträckning som män. Allt färre kvinnor ägde en 

motbok. De som ansökte om motbok kunde i många fall nekas av den anledning att de hade 

män i sin närhet som antingen själva ägde en (varför skulle då kvinnan behöva en egen, när 

hon redan delade hushåll med en motboksinnehavare?) eller missbrukade alkohol (var 

alkoholen verkligen för kvinnans egen räkning?). Gifta kvinnor fick aldrig egen motbok, utan 

var tvungna att förlita sig på sin makes ranson. Och de kvinnor som ägde motbok hade ofta en 

betydligt lägre inköpsrätt än män, som vi också kunnat bekräfta i undersökningen av 

Umeåsystemet. Detta trots att de formella reglerna inte skulle göra någon skillnad mellan 

könen, förutom att åldersgränsen var högre för kvinnor. Detta har lett till slutsatsen att 

                                                      
64 Hirdman (1998), s. 51 
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föreställningarna om normer, vad som då ansågs vara manligt och kvinnligt, vägde tyngre än 

regleringarna när restriktionssystemet praktiserades. 

 

Vad som framförallt har känts underligt, är att restriktionssystemet uppdagades som en 

konsekvens av att män missbrukade alkohol, men att systembolagens handläggare utredde 

kvinnornas ärenden i minsta detalj. Det jag vill mena med detta är att restriktionssystemets 

uppgift var att fostra måttliga alkoholkonsumenter och nyktra arbetstagare, men lät männen 

(det verkliga problemet) hållas mycket lösare. Män hade lättare att få motbok och större 

möjligheter att beviljas höga ransoner. Vilka de umgicks med eller levde ihop med påverkade 

sällan tillståndsprövningen.65 

 

Alkoholen är inte det centrala i frågan, utan min önskan har varit att framställa detta ur ett mer 

medborgerligt perspektiv. Insikten om människans värde oberoende av kön eller klass bör 

vara väldigt dyrbart för mänskligheten - annars blir frihet, jämlikhet och rättvisa förkastade 

som samhälleliga ideal.66  

Männen hade, som Bersbo kallar det, ett medborgerligt företräde. Kvinnornas värde, 

ekonomiskt och socialt, behövde höjas för att det skulle bli full likställighet mellan män och 

kvinnor i medborgerligt hänseende. Det godaste exemplet på detta, ur alkoholpolitikens 

synvinkel, är möjligen det faktum att gifta kvinnor företräddes av sina makar och inte själva 

kunde bli ägare av en motbok. 

 

Motboksansökan kan motsvara ett kontrakt mellan statsmakten och medborgaren, därför att 

medborgaren var tvungen att förhålla sig till statens krav för att få äga inköpsrätten. Det blev 

ett genuskontrakt eftersom det innefattade olika krav och rättigheter beroende på om den 

ansökande var man eller kvinna. Kontraktet innehöll formella krav som den blivande 

motboksägaren var tvungen att uppfylla, men det ställde också krav av informell karaktär som 

både var osynliga och outtalade. Dessa omfattade i stort sett alla förväntningar och 

föreställningar som fanns om hur män och kvinnor skulle vara. Och för kvinnan innebar det 

att hon varken hade behov av eller fann något nöje i alkohol. Hennes karaktär skulle snarare 

liknas vid nykterhet och skötsamhet.67 

                                                      
65 Knobblock (1995), s. 239 
66 Bersbo (2012), s. 106 
67 Knobblock (1995), s. 242 
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Myndigheterna ställde kraven och medborgarna fick rätta sig därefter. Konstruktionen för 

manlighet och kvinnlighet fungerade inte om kvinnorna drack som män, då måste normerna 

omdefinieras. 

 

 
 

5. Sammanfattande slutdiskussion 
 
I denna uppsats har ett försök gjorts att undersöka hur motbokssystemet organiserades och hur 

Sveriges medborgare var tvungna att förhålla sig till det. Systemet med motboken syftade till 

att minska den mängd sprit som framför allt det arbetande folket konsumerade, men ansågs i 

dess slutskede ha misslyckats med att stävja alkoholmissbruket. Istället för att ha fostrat till 

återhållsamhet, ansågs snarare motboken ha influerat brännvinskulturen. Från att det 

inledningsvis fanns ett litet folkligt motstånd mot restriktionerna, stämde sedan 

nykterhetsrörelsen in i kritiken under 30-talet. Vilket har resulterat i att de sedan dess velat 

avsäga sig sin medverkan i systemets utformning.  

1944 års nykterhetskommitté hade efter sin utredning konstaterat att spritkonsumtionen i 

Sverige var högre än i andra jämförbara länder. Exempelvis hade att allt fler fylleriförseelser 

uppdagats under andra världskriget. Med tiden kom också flera pressröster att kritisera 

systemet. Misslyckandet tros vara den största anledningen till motbokens fall, men motboken 

sågs också som ett hot mot frihet och integritet. 

 

För att få motbok fanns krav på medborgarna att exempelvis ha ett arbete och en stabil 

ekonomi. Därför utredde Nykterhetsnämnden varje person som ansökte om inköpsbeviset. 

Det kunde sträcka sig så långt att man gjorde hembesök. 

 

Utifrån detta kan vi konstatera att effekterna av motbokssystemet på alkoholkonsumtionen 

inte fick dess önskade resultat, och många kände sig diskriminerade av att bli granskade.  

 
I inledningen av denna uppsats påpekades att om vi analyserar både män och kvinnor, kan så 

vara fallet att vi plötsligt får nya insikter och kunskaper. I det här fallet har analysen 

genomförts på det svenska restriktionssystemet för alkohol, under perioden 1919–1955. Vilka 

nya insikter, kunskaper, som därefter kunnat fastställas är framför allt att män under den här 

perioden hade en betydligare enkelhet att passera för Nykterhetsnämnden när de ansökte om 

motbok. Kvinnor granskades hårdare, och trots att de formellt ägde rättigheterna att även de 
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beviljas sin ansökan, kom normativa föreställningar om kvinnans behov av alkohol att ställa 

sig i hennes väg. Och detta, till trots att de flesta kvinnor förhöll sig skötsammare till alkohol 

än männen. 

 

I min undersökning har jag betraktat restriktionssystemet som ett förtryckande av 

medborgerliga rättigheter, och då särskilt för kvinnor. Nykterhetsnämnden ansåg att kvinnor 

hade ett mindre intresse för att bruka alkohol, och visst kan det överensstämma med 

verkligheten, men det fanns kvinnor som förde en kamp för att få motbok. Detta kan 

exemplifieras av att ogifta kvinnor, hela tiden, var den grupp som överklagade nämndens 

beslut i allra högsta grad, när de inte beviljats sin inköpsrätt.  

 

Män och kvinnor behöver inte konsumera alkohol lika, men det bör vara ett resultat av eget 

val och inte styrt i riktning av staten. 
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