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Inledning 
- Finland är världens mest jämställda land. Det är något vi ska vara stolta över och värna 

om. Kvinnor i stora delar av världen har inte de möjligheter till karriär och yrkesliv som våra 

kvinnor har. Demokratin är på något sätt så ultrapopulär, nästan synonym med 

jämställdheten. 

Björn Wahlroos säger att han är tacksam över att ha fått en tvåspråkig bakgrund. Det 

är ett privilegium att behärska både svenska och finska. 

- I den bemärkelsen är jag lyckligt lottad. Och visst har det varit en mycket god 

utgångspunkt att få studera och verka i ett transparent demokratiskt samhälle.1 

 

När Finland år 2017 firade 100 år som självständig nation, hyllade ekonomie doktor Björn 

Wahlroos den finska demokratin samtidigt som han med oro konstaterade att en stor del av 

befolkningen inte var tillfreds med demokratins funktionalitet i landet. Bristen på 

beslutsfattande kopplade han till en överanvändning av vetorätten och efterlyste en förstärkt 

maktfördelning. Grunden till Wahlroos demokratiska och jämställda Finland lades långt innan 

självständigheten för något mer än 100 år sedan. Wahlroos menar bland annat att ”Finland 

stått på egna ben alltsedan Borgå lantdag 1809”.2 Men Finlands historia är inte bara en 

berättelse om övergången från svenskt styre till en självstyrande enhet under Ryssland, det är 

också en berättelse om hur arbetarrörelsens män och kvinnor bidrog till det forna 

storfurstendömets väg mot demokrati och frihet. År 1904 var jämlikheten mellan män och 

kvinnor en framträdande punkt i arbetarpartiets partiprogram.3 Samtidigt var det svenska 

språkets status något som både arbetarrörelsen och liberala Svenska Folkpartiet arbetade för.4  

Sociala reformer ökade efter industrialiseringen och medförde förändringar till det 

bättre i det finska samhället. De finska arbetarna organiserade sig och pressade på för en 

jämnare fördelning av de ekonomiska resurserna. Organisationsfriheten, rösträtten, 

arbetstidsregleringen, förbudet mot barnarbete och pensionssystemet var lösningar som 

medförde att en stor del av Finlands män och kvinnor fick det bättre.5 

                                                
1 Olav S. Melin, ”Finlands regering saknar förmåga att fatta beslut – Björn Wahlroos efterlyser en förstärkt 
maktfördelning”, i Demokratins Öde, red. Nils Erik Forsgård (Helsingfors: Förlaget & Magma, 2017), s. 142. 
2 Melin 2017, s. 139 – 142. 
3 Torsten Ekman, Helsingfors röda fanor. Från arbetarrörelsens tidiga år 1883 - 1917  
(Helsingfors: Schildts & Söderströms, 2017), s. 13 & 50. 
4 Anna Bondestam & Alf-Erik Helsing, ”Som en stubbe i en stubbåker”. Finlands Svenska Arbetarförbund  
1899 – 1974 (Vasa: Fram förlag 1978), s. 51. 
5 Tuuli Kaskinen, ”Finländarnas demokrati 20x0”, i Demokratins Öde, red. Nils Erik Forsgård  
(Helsingfors: Förlaget & Magma, 2017), s. 41. 
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Det är de viktiga åren innan och kort efter den allmänna rösträttens införande 1906 

som denna uppsats avser undersöka; hur den finska tidningen Arbetaren, Finlands enda organ 

för de svensktalande arbetarna, framställde den svensktalande arbetarrörelsens män och 

kvinnor och deras del i byggandet av vad som idag är Finland. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet här är att undersöka hur tidningen Arbetaren mellan åren 1904 - 1906 framställde de 

svenskspråkiga arbetarnas rättigheter och skyldigheter i relation till den finska arbetarrörelsen 

överlag, samt även med fokus på beskrivningen av de svenskspråkiga arbetarkvinnorna i 

förhållande till männen. Följande frågeställningar ställs: 

• Hur framställdes de svenskspråkiga arbetarna i relation till arbetarrörelsen i Finland 

överlag?  

• Vilka argument kan återfinnas för främjandet av de svenskspråkiga arbetarnas 

rättigheter, skyldigheter och framtid?  

• Hur skildrades de svenskspråkiga arbetarkvinnornas rättigheter, möjligheter och 
framtid i förhållande till männens? 
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Teoretiska utgångspunkter  
De teoretiska utgångspunkterna utgörs här av begreppen minoritetsnationalism och 

genussystem och är de verktyg som används i undersökningen och analysen av källmaterialet. 

Minoritetsnationalism 
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta och Mats Wickström introducerar i en artikel i Historisk 

Tidskrift från 2018 begreppet minoritetsnationalism i en gemensam uppsats där syftet är att 

”utveckla forskningen om relationen mellan socialism och nationalism inom arbetarrörelsen”. 

Det kan tyckas märkligt att socialism och nationalism kan fungera i samma rum eftersom den 

grundläggande strävan för socialismen bygger på en klassbaserad samhörighet och solidaritet 

över nationsgränserna, medan det centrala målet för nationalismen handlar om ”skapandet av 

en nationell gemenskap som överbryggar alla klasskillnader”. Men i fråga om den 

svenskspråkiga minoriteten i Finland och inom den svenskspråkiga arbetarrörelsen mer 

specifikt, blir begreppet minoritetsnationalism användbart som teoretiskt begrepp anser jag. 

Framförallt gällande hur den svensktalande arbetarrörelsen navigerade mellan socialism inom 

arbetarrörelsen och nationalism både inom den svensktalande befolkningen, och nationalism 

från den finsktalande majoriteten. Det är dock viktigt att poängtera att den finlandssvenska 

borgerligheten också var minoritetsnationalistisk. Skillnaden var ideologisk och arbetar-

rörelsen grundande sin minoritetsnationalism på socialismen.6  

Ahlskog, Kaihovirta och Wickström vill bryta med ”likställandet mellan nationalism 

och nationalstat” och visa på hur en minoritet, som den svensktalande arbetarrörelsen, kunde 

sammanfoga sina strävanden inom socialismen med en stark önskan om att få behålla sin 

särart. Författarna menar att forskningen traditionellt sett har arbetat utifrån ett perspektiv där 

arbetarrörelser är nationella och etniskt homogena, vilket fått till följd att de placerats i en 

antingen/eller-situation. Internationell klasskamp eller lojalitet till nationalstaten. Men i 

frågan om den svensktalande delen av arbetarrörelsen i Finland sågs den socialistiska 

klasskampen, menar uppsatsförfattarna, som ”förenlig med kampen för den svenskspråkiga 

minoritetens rätt att existera och verka i Finland”.7 Genom att använda begreppet 

minoritetsnationalism avser jag i det följande visa hur Arbetaren skildrade de svenskspråkiga 

arbetarnas strävan efter att få hävda rätten till sitt språk och sin plats i Finland. 

                                                
6 Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta & Mats Wickström, ”Nationen i klasskampen. Minoritetsnationalism inom 
den socialistiska arbetarrörelsen”, Historisk Tidskrift 138:3 (2018), s. 452, 453, 456, 464 & 465. 
7 Ahlskog, Kaihovirta & Wickström 2018, s. 453, 455, 457, 464 & 465. 
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Genussystem 
Ytterligare ett teoretiskt begrepp som får betydelse för denna uppsats är genussystem. 

Historikern Yvonne Hirdman menar att genus kan ses mer som en ”symbiotisk kategori än 

››roll›› och ››socialt kön››” och lyfter fram hur kvinnor och män ”kan förstås som föränderliga 

tankestrukturer”. Hirdman pekar på hur begreppet genussystem är en ”ordningsstruktur av 

kön” som bygger på en dikotomi som skiljer könen åt och etablerar det manliga som norm. 

Dikotomi och hierarki är således genussystemets ”två grundläggande logiker” där den 

manliga normen får sitt syre och legitimitet ur ”isärhållningen” av könen.8  

Tillämpandet av Hirdmans definition av genussystem som en dikotomi, där de två 

könen manligt och kvinnligt isärhålls, får betydelse för denna uppsats och dess teoretiska 

utgångspunkter genom att försöka förstå vilken roll de svenskspråkiga arbetarkvinnorna 

tilldelades av tidningen Arbetaren i byggandet av det finska samhället. Införandet av 

rösträtten 1906, som även innefattade de finska kvinnorna, visar hur historiska ögonblick av 

”revolutionär energi” medfört att män och kvinnor gemensamt lyckats mobilisera sig mot 

”övermakten”. Hirdman menar att maktrelationen mellan könen, inom ramarna för 

genussystemet, kan få en ”fundamental betydelse” för en händelseutveckling eftersom 

kvinnor alltid spelat en tyst men ”viktig roll också i det publika”. Hon anser också att det går 

att relatera begreppet till de invecklade förhållandena könen emellan i andra stora 

systembegrepp som till exempel socialism och kapitalism. Det blir då i frågan om de 

svenskspråkiga arbetarkvinnorna i Finland intressant att se hur genussystem kan ses och 

förstås i relation till den socialism som blev en alltmer betydande del av arbetarrörelsen i 

Finland i början av 1900-talet.9  

Genom begreppet genussystem finns en god möjlighet att återge de möjligheter och 

rättigheter kvinnorna hade i förhållande till männen vid införandet av den allmänna rösträtten 

1906.10 Begreppet blir ett viktigt verktyg för att i tidningen Arbetaren lyfta fram de 

svenskspråkiga kvinnorna och utifrån deras röster i uppsatsen förklara hur deras möjligheter 

inom den socialistiska arbetarrörelsen såg ut i relation till männens.  

 

                                                
8 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Tidskrift för 
genusvetenskap nr 3 (1988), s. 49, 51 & 52. 
9 Hirdman 1988, s. 49, 51 - 52, 55 - 57 & 59; Ekman 2017, s. 172 & 177. 
10 Ekman 2017, s. 172 & 177. 
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Källmaterial 
Källan till uppsatsens undersökning, tidningen Arbetaren, är hämtad från Nationalbiblioteket i 

Helsingfors. Nationalbiblioteket är Finlands äldsta och största vetenskapliga bibliotek. Det 

ansvarar för förvaring, beskrivning, utökning och tillhandahållande av Finlands publikations- 

arv och av bibliotekets unika samlingar. Sammanlagt 375 nummer av Arbetaren, från den  

2 januari 1904 till den 1 november 1907, finns scannade som PDF-format och tillgängliga via 

Nationalbibliotekets digitala samlingar på internet.11  

Arbetaren utkom första gången 1901 och upphörde 1907. Varför nummer av 

Arbetaren från tidningens start inte förekommer i de digitala samlingarna förklaras inte, men 

källans äkthet råder det ingen större tvivel om. Arbetaren som källa är central för uppsatsens 

syfte och frågeställningar eftersom tidningen var de svenskspråkiga arbetarnas språkrör i 

Finland i början av 1900-talet.12 Som kvarleva är den viktig för att förstå hur tidningen såg på 

det finska samhället och hur de svenskspråkiga arbetarna porträtterades i en tid av stora 

samhällsförändringar. Huruvida det som tidningen skrev om var/är sant eller ej, får anses vara 

av mindre vikt eftersom det intressanta är hur arbetarna, med fokus på de svenskspråkiga 

männen och kvinnorna, framställdes. Vilka var deras rättigheter, skyldigheter, möjligheter och 

hur såg deras framtidsutsikter ut enligt Arbetaren? 

När det gäller artiklarnas tendens är det en klar vinkling som lutar åt det politiska med 

fördel för socialismen. Det var en tidning av arbetarna och för arbetarna vilket är viktigt att 

poängtera. Dessutom förekommer det en hel del insändare som uppenbart var partiska. Många 

av artiklarna är nyhetsartiklar som trots sin journalistiska ton får anses vara tendentiösa. 

Däremot är tidsaspekten i rapporteringen ett mindre problem då mycket av rapporteringen i 

Arbetaren publicerades kort efter att händelser ägt rum eller tätt inpå det att artiklar och 

insändare författats.  

En del av texterna är agitationsrapporter där det finns anledning att ana att en viss 

tradering ägt rum. Agitatorer reste runt och pratade med människor om olika spörsmål som 

oftast handlade om politik. De i sin tur berättade om händelser som de eller andra varit med 

om. Det gäller även andra artiklar och insändare. Vissa frågor framkommer också när det 

gäller textförfattarna i tidningen. Det kommer dock beröras mer under metodavsnittet.   

                                                
11Digitala samlingar, Nationalbiblioteket, 2001, https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu [hämtat 7/8 2019]. 
12 Anna Bondestam, Arbetet. En tidning i Åbo på 1910-talet och människorna kring den (Helsingfors: Svenska 
Litteratursällskapet i Finland, 1968), s. 15 & 16. 
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Sammantaget är det ett källmaterial som går att ifrågasätta på en rad punkter när det 

gäller källvärderingen. Det är dock inte sanningshalten i artiklarna som är av intresse utan 

förmedlingen av undersökningens huvudrollsinnehavare; den svenskspråkiga arbetarrörelsens 

män och kvinnor i Finland mellan 1904 och 1906.  

 

Metod 
Arbetet med uppsatsens undersökning och dess källor har bedrivits genom en kvalitativ 

textanalys. Sammanlagt 200 nummer av Arbetaren som sträcker sig från januari 1904 till och 

med december 1906 har undersökts. Tidningen gavs ut en gång i veckan under 1904. Från 

januari och fram till och med april 1905 gavs Arbetaren ut tre dagar i veckan. Men från maj 

1905 till och med september 1906 gavs tidningen återigen ut en dag i veckan, för att öka och 

bli en tredagarstidning igen under de sista tre månaderna 1906.  

Av 200 nummer har 98 valts ut i ett första skede och texter ur 76 nummer återfinns i 

undersökningen. Det är ett omfattande material där prioriteringar har gjorts för att hålla nere 

textmassan i undersökningen till rimliga nivåer. Det viktiga har varit att fånga kontexten i de 

valda texterna och på så sätt kunna komma fram till rimliga svar på frågorna. Varje fråga har 

styrt läsningen av Arbetaren där intressanta texter färgkodats då många av texterna har varit 

intressanta för en, två eller samtliga tre av uppsatsens frågor. Jag har fokuserat på ord som 

arbetare, arbeterskor, svenskspråkiga, finskspråkiga, arbetarrörelse, rättigheter och 

skyldigheter vid genomgången av de 200 tidningarna. De valda undersökningsåren har också 

varit en viktig del av avgränsningen, där startåret 1904 varit betydande för att se vilka 

tendenser i Arbetaren som var rådande inom arbetarrörelsen i Finland fram till storstrejken 

och införandet av rösträtten.13  

En intressant fråga som uppkommit vid arbetet med källorna är textförfattarna och 

deras namn, icke-namn eller pseudonymer. I vissa fall där det varit svårt att avgöra om en 

textförfattare varit man eller kvinna har jag valt att använda pronomenet hen. I en uppsats från 

2010, ”Pennskaften och deras pseudonymer - namnets betydelse för två karaktärer i Elin 

Wägners Pennskaftet (1910) och Dialogen fortsätter (1932)”, beskriver Martin Persson hur 

det inte bara var vanligt bland kvinnliga svenska journalister att skriva under pseudonym, 

”utan en praktik som dominerade inom den svenska pressen i stort”. Nu rör visserligen 

uppsatsen om den svenskspråkiga arbetarrörelsen en finsk tidning, men eftersom det ligger 

                                                
13 Bondestam & Helsing 1978, s. 38. 
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nära i tid mellan Pennskaftet och Arbetaren, tillsammans med den gemensamma historien 

länderna emellan, anser jag ändå att det med stor sannolikhet bör ha förekommit kvinnor i 

Arbetaren som skrivit under pseudonym. Det gäller även manliga skribenter och insändare.14 

Samtidigt menar docent Eva Heggestad, som forskat kring ”villkoren för 1880-talets svenska 

kvinnliga författare”, att pseudonymer förmodligen fyllde ”fler funktioner för kvinnorna”.15  

När det handlar om viktiga personer i den finska historien och som förekommer i 

Arbetaren, har jag tagit hjälp av tidigare forskning för att beskriva vem de var och varför de 

varit viktiga för händelseutvecklingen i Finland under 1900-talet. Ibland framträder också 

personer som jag inte anser är viktiga för den historiska kontexten. Det förekommer även 

många texter i Arbetaren som är osignerade. Men sammantaget har ändå alla valda artiklar 

varit viktiga för undersökningen. Avslutningsvis kommer en del av metodbeskrivningen 

förlängas till avsnittet ”tidigare forskning” och behandla litteratur skriven på finska.  

Det kvalitativa arbetet med undersökningen har varit tidsödande, men viktigt då det 

har getts möjligheter att fånga upp nyanser, beskriva den större kontexten och uppnå 

uppsatsens syfte. Dessutom har det stundtals varit en mycket underhållande läsning. 

 

Tidigare forskning 
Det har forskats en hel del om arbetarrörelsen i Finland och där forskningen är invävd i den 

större historieskrivningen. Mycket av litteraturen fokuserar även mer specifikt på 

arbetarrörelsen samt på kvinnorörelsen och införandet av den allmänna och lika rösträtten. 

Studier och populärvetenskapliga verk som rör den svenskspråkiga populationen inom 

arbetarrörelsen är också representerad i forskningen och kommer behandlas i detta avsnittet. 

Ett större forskningsprojekt som fokuserar på den svenskspråkiga arbetarrörelsen, pågår vid 

Åbo akademi med syftet att ”undersöka hur en socialistisk finlandssvensk identitet 

konstruerades i spänningsfältet mellan socialismens klassgemenskap och svenskhetsrörelsens 

mål att förena alla svenskspråkiga i Finland på etnisk grund”. Det tvärvetenskapliga projektet 

beräknas vara avslutat den 31 december 2019.16 Därmed fattas viktig forskning i dagsläget 

                                                
14 Martin Persson, ”Pennskaften och deras pseudonymer. Namnets betydelse för två karaktärer i Elin Wägners 
Pennskaftet (1910) och Dialogen fortsätter (1932)”, s.1 & 2 (2010).  
http://www.elinwagner.se/artiklar-om-elin-wagner/ [hämtad 25/7 2019]. 
15 Anna Ehn, ”Vanligt använda pseudonym på 1800-talet” Uppsala Nya Tidning 9/10 2005, 
https://www.unt.se/kultur/vanligt-anvanda-pseudonym-pa-1800-talet-337286.aspx [hämtad 7/8 2019]. 
16 Klasskamp på svenska, Åbo Akademi, 2016,  https://www.abo.fi/projekt/klasskamp-pa-svenska-kps/  
[hämtat 6/8 2019]. 
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som berör de svensktalande arbetarna och deras plats och framtid inom arbetarrörelsen samt i 

det finska samhället i stort. Dessutom saknas en tydlig inriktning inom forskningen på de 

svenskspråkiga arbetarkvinnorna och deras situation i början av 1900-talet.  

Ett problem som jag brottats med vid sökningen och genomgången av tidigare 

forskning är språket, där en del av forskningen är skriven på finska. Ett exempel där språket 

orsakat svårigheter är historikern Maria Lähteenmäkis bidrag till uppsatsens undersökning, 

Vuosisadan naisliike. Naiset ja sosialidemokratia 1900-luvun Suomessa (Århundradets 

kvinnorörelse. Kvinnorna och socialdemokratin i 1900-talets Finland). Sammandraget är dock 

skrivet på svenska och kommer i undersökningen kompletteras av en till svenska översatt 

artikel som Lähteenmäki skrivit om Finlands arbetarkvinnor och rösträttsfrågan. I artikeln 

refererar hon bland annat till sin egen forskning om Finlands kvinnor och socialdemokratin. 

Lähteenmäkis forskning är intressant för undersökningen eftersom hon skriver om vilken 

politisk roll Finlands arbetarkvinnor spelade i början av 1900-talet. Hon går så långt att hon 

kallar 1900-talet för ”kvinnorörelsens och socialdemokratins århundrande”. Jag kommer 

använda Lähteenmäkis forskning i undersökningen och koppla den till artiklarna i Arbetaren 

för att bättre kunna beskriva hur kampen för röst- och valbarhet blev ”ett språngbräde till 

samhällelig verksamhet” för de svenskspråkiga kvinnorna i Finland.17 

 En bra och genomarbetad avhandling är Matias Kaihovirtas Oroliga inför framtiden. 

En studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900 - 1920. Precis 

som titeln antyder är Kaihovirta intresserad av politiskt agerande och analyserar det med 

utgångspunkt ur ett intersektionellt perspektiv för att se hur genus, etnicitet och klass 

interagerade och var sammankopplade. Det innebär att klass bör förstås i relation till kön och 

språk. Arbetarrörelsen i Finland samt dess historia bör därför ses och problematiseras utifrån 

en bredare kontext. Genus och etnicitet används i avhandlingen för att problematisera 

tillämpningen av paternalismen som teoretiskt begrepp. Den är en viktig del av 

undersökningen och ”är det samhällssystem som formade bruksarbetarnas politiska 

föreställningsvärld”.  De 20 år som avhandlingen täcker ger en vidare bild av hur vanliga 

finländare tyckte, tänkte och agerade under de stora samhällsförändringar som landet stod 

inför i början av 1900-talet. Valet att använda en liten bruksort som fokus för sin avhandling 

menar Kaihovirta har att göra med användandet av den mikrohistoriska metoden där syftet är 

                                                
17 Maria Lähteenmäki, Vuosisadan naisliike. Naiset ja sosialideomkratia 1900 - luvun Suomessa  
(Helsingfors: 2000), s. 321 – 322, doi: 10.31885/2018.00016; Maria Lähteenmäki, ”Arbetarkvinnorna och 
rösträttsfrågan”, Fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år (2005), 
http://www.helsinki.fi/sukupuolentutkimus/aanioikeus/sv/artiklar/arbetarkvinnorna [hämtad 6/8 2019]. 
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att ”synliggöra hur en kapitalistisk förändringsprocess konkret kom till utryck i människans 

vardag och agerande”.18 

 Historien om den finska arbetarrörelsen behandlas i det populärhistoriska verket 

Helsingfors röda fanor. Från arbetarrörelsens tidiga år 1883 – 1917. Torsten Ekmans bok är 

välskriven och fokuserar på hur arbetarrörelsen växte och utvecklades i den finska 

huvudstaden under en tid då den ryska överheten i stigande grad hotades av yttre och inre 

påfrestningar. En stor del av boken täcker åren 1900 – 1907, något som möjligen kan 

förklaras av att den allmänna och lika rösträtten infördes 1906. Den allmänhistoriska 

berättelsen om de svensk- och finskspråkiga männen och kvinnorna i arbetarrörelsen som 

framträder i Ekmans bok är intressant, men till skillnad från Kaihovirtas avhandling saknar 

dock boken av förklarliga skäl analytiska redskap och teoretiska begrepp. Boken lyckas i 

ambitionen att berätta om hur arbetarrörelsen lyckades navigera i det ryska Finland under de 

viktiga åren som kom att forma Finlands framtid.19  

 Den svensktalande arbetarrörelsen skriver historikerna Anna Bondestam och Alf -Erik 

Helsing om i Som en stubbe i en stubbåker. Finlands Svenska Arbetarförbund 1899 - 1974. 

Boken beskrivs i förordet som en populärhistorisk skildring vars främsta målgrupp var 

förbundets medlemmar när den gavs ut 1978. Till skillnad från Ekmans bok om 

arbetarrörelsen i Helsingfors som behandlade båda språkgrupperna, berättar Bondestam och 

Helsing om de svenskspråkiga arbetarnas historia i en betydligt större del av landet. Dessutom 

skriver Bondestam om arbetarpressen i boken, där tidningen Arbetaren upptar en betydande 

del i kapitlet om pressen.20 Kaihovirta menar att Bondestams arbete i boken, framförallt 

hennes tolkningar rörande passiviteten hos de svenskspråkiga arbetarna, bör problematiseras 

eftersom hon skrev med utgångspunkt från ”den socialdemokratiska arbetarrörelsens 

historiesyn”.21 Bondestam är medveten om att hennes sympatier inte bidrar till någon 

objektivitet. Men hon anser att seriositet ligger bakom arbetet och är också något hon skriver 

om i sitt andra bidrag till den här uppsatsen i Arbetet. En tidning i Åbo på 1910-talet och 

människorna kring den. Boken ger en tidig bild av grundandet av Arbetaren, dess undergång 

och pånyttfödelse under namnet Socialdemokraten. Den blev dock inte långvarig och 

försvann 1909, samma år som Arbetet såg dagens ljus i Åbo. Bondestams bok är också 

intressant då den ger en fortsatt bild av den svensktalande delen av arbetarrörelsen efter 1906. 

                                                
18 Matias Kaihovirta, Oroliga inför framtiden. En studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i 
Billnäs ca 1900 – 1920 (Åbo: 2015), s. 23, 26, 378, 383 & 384. 
19 Ekman 2017, s. 176 – 177. 
20 Bondestam & Helsing 1978, s. 5 & 80 – 84. 
21 Kaihovirta 2015, s. 36. 
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Boken beskrivs som en avhandling samtidigt som hon medger att ”framställningen inte fyller 

strängt vetenskapliga krav”.22  

 Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812 – 1922 är ett imponerande verk 

skrivet av historikern Max Engman. Boken ingår som nummer 3 i en samling om Finlands 

svenska historia. Engman beskriver i inledningen hur språkfrågan mer eller mindre agerar 

som huvudaktör i boken, även om frågan inte är en ”självständig faktor, trots att den har både 

en intrig och aktörer”. För uppsatsens del är den övergripande frågan i boken om språket 

självfallet viktig. Framförallt den del som behandlar politiken i ”Svenskfinland” med 

etableringen av det Svenska Folkpartiet samt utvecklingen av arbetarrörelsen och 

socialdemokratin.23 

 Historikern Irma Sulkunen bidrar till uppsatsen med en studie om rösträtten för 

Finlands kvinnor. I Suffrage, gender and citizenship in Finland. A comparative perspective, 

undersöker Sulkunen de faktorer som gjorde det möjligt för Finlands kvinnor att som första 

land i Europa få rösträtt. Länken mellan klass, nationalism och rösträtt undersöks samt hur 

den politiska mobiliseringen banade vägen för rösträtten. Sulkunen jämför sedan utvecklingen 

i Finland ur ett större internationellt perspektiv. Jämförelsen visar hur rösträtten för kvinnor 

först genomfördes i unga nationer med en stark demokratisk tillväxt, medan utvecklingen mot 

demokrati i de gamla imperierna gick betydligt trögare. I Finland fungerade motståndet mot 

Ryssland som en enande faktor och följden blev att klass- och framförallt könsskillnaderna i 

frågan om rösträtt och enighet lades åt sidan. De finska kvinnornas språktillhörighet 

framträder inte explicit, även om den ingår i den övergripande kontexten. Konflikten över 

klassgränserna är intressant. Det är även liberalernas opposition i parlamentet mot införandet 

av rösträtten för de finska kvinnorna, där en majoritet av de liberala politikerna var 

svenskspråkiga.24 

 I de studerade källorna som rör historieskrivningen om arbetarrörelsen i Finland i 

början av 1900-talet, finns skillnader och olika infallsvinklar som jag använt mig av vid 

arbetet med uppsatsen. De tre undersökningsåren är också välrepresenterade i forskningen, 

framförallt de intensiva åren 1905 och 1906. En annan viktig aspekt av den tidigare 

forskningen har varit att utveckla en förståelse för hur den svenskspråkiga 

                                                
22 Bondestam 1968, s. 11, 13 & 15 – 17. 
23 Max Engman, Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812 – 1922 (Stockholm: Bokförlaget Atlantis, 
2016), s. 23, 293 – 322. 
24 Irma Sulkunen, “Suffrage, gender and citizenship in Finland”, Nordeuropa forum nr 1 (2007), s. 29, 30, 31 & 
39, doi: 10.18452/17920. 
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arbetarbefolkningen navigerade som minoritet i ett land som var under rysk överhöghet, men 

där majoriteten talade finska. I en tid av ovisshet och identitetssökande blir det därför 

värdefullt att undersöka hur tidningen Arbetaren framställde den svenskspråkiga 

arbetarrörelsens män och kvinnor. 

  

Bakgrund 
Tiden innan undersökningsperiodens början kräver en redogörelse om övergången från 

svenskt styre till självstyre inom Ryssland, uppkomsten av arbetarrörelsen samt den tidigare 

språkstriden i Finland. Vid inläsningen och skrivandet av Finlands bakgrundshistoria har jag 

använt en del litteratur som inte behandlats under avsnittet tidigare forskning. Den kommer 

dock inte användas i undersökningen. 

Storfurstendömet och rösträtten 
Under flera hundra år hade Finland varit en del av den svenska stormakten. En påtvingad 

relation som tog slut 1809 när Ryssland vann kriget 1808 - 1809 mot Sverige och Finland 

blev ett autonomt storfurstendöme inom det ryska riket. Det medförde också att Finland fick 

behålla den etablerade svenska regeringsformen, fast med en rysk tsar som statsöverhuvud 

istället för en svensk kung. Resultatet blev att landet kunde bygga upp en egen politisk 

struktur och lantdagen, den finska nationalförsamlingen, etablerades efter svensk modell 

baserat på de fyra stånden.25 Plötsligt låg vägen för självständighet öppen och nationalismen i 

Finland växte i styrka. Nationalismen ökade även i Ryssland i form av panslavismen vilket 

ledde till att ryssarna började påverka finsk politik mer än tidigare. Konflikten som följde 

ledde till att det politiska motståndet i Finland blev större och kraven på utökad rösträtt 

växte.26 Motståndet mot Rysslands assimileringsförsök blev massivt och finska studenter 

lyckades samla in en halv miljon namnunderskrifter som krävde att Ryssland skulle 

respektera den finska konstitutionen. År 1904 utmynnade även det mer allvarliga missnöjet 

med det ryska styret i att den ryska guvernören Nikolai Bobrikov blev mördad av en finsk 

nationalist.27 Ryssland var vid tiden för oroligheterna i Finland dessutom indraget i ett 

                                                
25 Siri Ingvadsen, Thomas Larsson och Erik Overgaard Pedersen, Democracy and the Welfare State - the Nordic 
Nations Since 1800 (Stockholm: TURBINE 2009), s. 54 & 55. 
26 Sulkunen 2007, s. 32. 
27 Ingvadsen, Larsson & Overgaard Pedersen 2009, s. 70. 
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kostsamt och besvärligt krig med Japan och de inre spänningarna i landet, som delvis 

skapades av kriget, bidrog till en landsomfattande strejk som även spred sig till Finland.28  

 Livliga diskussioner och konflikter hade blossat upp mellan de fyra stånden. Adeln 

och borgarna gjorde vad de kunde för att förhala rösträttsfrågan. Prästståndet ville avvakta 

med den kvinnliga rösträttsfrågan, men samtidigt ge alla finska män rösträtt. Det konservativa 

bondeståndet var emellertid för rösträtt för båda könen, så när väl strejken och krisen slog till 

var den finska demokratirörelsen redan i full gång.29 Under den turbulenta perioden i oktober 

och november 1905, framfördes två krav i Finland: nationell suveränitet samt införandet av 

universell och lika rösträtt. Den ryske tsaren var pressad av händelserna i Ryssland och gick i 

stora drag med på de finska kraven. Året efter den finska strejken fick Finland åter självstyre 

och tsaren erkände dessutom den finska parlamentariska reformen som baserades på 

universell och lika rösträtt för både män och kvinnor.30 

Arbetarrörelsen 
Den finska arbetarrörelsen var från början inte socialistisk utan idealistisk. I Åbo och Viborg 

grundades under 1870-talet arbetarföreningar på initiativ av borgerliga reformidealister. Som 

ideella sammanslutningar syftade föreningarna till att ge arbetarna utbildning och kulturell 

medvetenhet. Målet med föreningarnas bildningsambitioner var att motverka att de 

socialistiska vindarna från kontinenten skulle få fäste i Finland. Men effekten uteblev och 

strejkerna i städerna blev alltmer vanligt förekommande under 1880-talet. Radikaliseringen av 

den europeiska arbetarrörelsen oroade även dagstidningarna i Helsingfors vilket gjorde att de 

efterlyste ett ökat engagemang av den bildade klassen till att intressera sig mer för 

arbetarfrågorna. Men socialismens intåg i Finland var svår att stoppa och 1895 grundades 

Työmies, Finlands första renodlade arbetartidning.31 Sex år senare såg tidningen Arbetaren 

dagens ljus och var en dröm som länge levt inom Finlands Arbetarförbund med målet att nå ut 

till Finlands svenskspråkiga arbetare.32  

 Skribenter på arbetartidningarna började i slutet av 1800-talet höja sina röster för 

etablerandet av ett eget politiskt parti för arbetarna. Finlands arbetarparti blev verklighet 1899 

och vid partimötet i Forssa 1903 betecknades arbetarpartiet som ett socialdemokratiskt parti. 

Det nya partiprogrammet som var en utveckling från fyra år tidigare, innehöll viktiga punkter 

                                                
28 Sulkunen 2007, s. 39. 
29 Irma Sulkunen,” Storstrejken och kvinnornas rösträtt”, Fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år 
 (2005), http://www.helsinki.fi/sukupuolentutkimus/aanioikeus/sv/artiklar/storstrejken [hämtad 6/8 2019]. 
30 Sulkunen 2007, s. 29, 30 & 39. 
31 Ekman 2017, s. 28 – 31 & 45. 
32 Bondestam, s. 15. 
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som 8 timmars arbetsdag, förenings- och tryckfrihet, fullständig jämlikhet mellan könen, 

allmän skolplikt och gratis undervisning, progressiv beskattning och en förbudslag mot 

rusdrycker. I december 1904 samlades den nyvalda lantdagen för att bland annat diskutera en 

skattebaserad utvidgning av rösträtten som var kopplad till årsinkomsten för borgarståndet. 

Men det socialdemokratiska arbetarpartiet vädrade sitt missnöje och samlade massorna. 

Demonstrationerna avlöste varandra där arbetarna, i linje med partiprogrammet, krävde en 

enkammarriksdag och allmän och lika rösträtt för alla medborgare som fyllt 21 år.33 

Protesterna nådde sin kulmen under storstrejken 1905 och blev arbetarrörelsens stora 

genombrott. Den nya socialistiska maktfaktorns framgångar i Finland var möjliga tack vare 

oroligheterna i Ryssland.34 

Språkstriden 
Den finskspråkiga befolkningen hade gått från att ha varit en minoritet i det svenska riket till 

att bli en majoritet i det ryska storfurstendömet. Förespråkare för det finska språket började 

under 1800-talet arbeta för att höja finskans status till en nivå ”som motsvarade dess 

historiska uppgift”. Språkfrågan utvecklades till en kamp om utbildningsfrågan då den oftast 

handlade om den bildade klassens språk och inflytande. För båda sidorna var det en 

avgörande faktor eftersom det var på universiteten och lärdomsskolorna som den framtida 

eliten i storfurstendömet utbildades. Det var endast genom utbildningssystemet som ett 

djupgående språkbyte kunde äga rum.35 Men det var också i förlängningen en politisk kamp 

och när den ryske kejsaren var på besök i Finland 1863 lyckades en grupp finskhetsvurmande, 

så kallade fennomaner, driva igenom en språkförordning. Fennomanerna var en politisk 

gruppering som stöttades av präst- och bondeståndet där målet var en ”total förfinskning av 

Finlands offentliga liv”. Den ryskstödda reformen innebar att finskan, efter en övergångstid 

på 20 år, skulle bli ett jämlikt administrationsspråk. För Ryssland innebar det en möjlighet att 

montera ner det svenska språkets dominans inom det offentliga livet i Finland. Främst för att 

skydda landet från politiskt inflytande från Sverige. Reformen skapade konflikter och den 

fennomanska rörelsen mötte under 1870-talet motstånd från en grupp svensksinnade 

akademiker som började arbeta för bevarandet av svenskan i Finland. Svekomanerna, som de 

kallades, såg svenskan som en kulturfråga medan en del mer radikala svekomaner bestämt 

hävdade att de svenskspråkiga i Finland ”utgjorde en skild nationalitet”.36 

                                                
33 Ekman 2017, s. 48, 50, 91 & 92. 
34 Bondestam & Helsing 1978, s. 38 & 39. 
35 Engman 2016, s. 146 & 176. 
36 Henrik Meinander, Finlands historia: linjer, strukturer, vändpunkter  
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 Bortom språkstriden var bilden av enighet inom den svenskspråkiga gruppen en helt 

annan och i praktiken utgjordes den av två grupper med samma språk. Den svensktalande 

allmogen var i stort sett helt avdelad från den svenska överklassen och föraktet spirade på 

båda sidorna. Dessutom var de mindre bemedlade bland de svenskspråkiga, där en stor del av 

dess befolkning levde vid kusterna, även åtskilda från den finskspråkiga allmogen. Inklämda 

mellan eliten och de finskspråkiga, var den svenskspråkiga allmogen en utsatt grupp och när 

arbetarrörelsen börjat få fart kom svidande kritik från socialdemokratiskt håll mot de 

svenskspråkiga borgarnas svek av den svenskspråkiga arbetarklassen och allmogen. 

Språkkonflikten mellan fennomaner och svekomaner påverkade dock inte i någon större 

utsträckning livet i huvudstadens arbetarkvarter. Helsingfors var i början av 1900-talet en 

tvåspråkig stad där både svenska och finska talades i arbetarkvarteren. När språken blandades 

gav det upphov till en form av slang som kom att kallas för Helsingforsslang eller 

Stadislang.37 Blandäktenskap var vanliga och tvåspråkigheten spreds lätt genom interaktionen 

grannar emellan samt i verkstäderna där arbetarna och mästarna växlade sömlöst mellan 

språken. Som huvudstad var Helsingfors unikt med tanke på den stora inflyttningen från 

landsbygden, men får i sammanhanget fungera som exempel på de utmaningar Finlands 

arbetare stod inför samt de möjligheter som började uppstå för den finska arbetarrörelsen i 

takt med dess organisering.38 

 Den finska språkproblematiken genom historien, kopplat till de politiska och sociala 

utmaningarna i början av 1900-talet är ur tidningen Arbetarens perspektiv, tillsammans med 

den svenskspråkiga arbetarrörelsens män och kvinnor, central för uppsatsens undersökning 

och resultat. Dagens demokratiska och jämställda Finland kan i en sammanfattande kontext 

ses som ett resultat av hur Finland lyckats navigera både genom det svenska och ryska styret, 

mot demokratisering och självständighet. 

 

 

                                                
(Helsingfors: Söderström, 2006), s. 123 – 125. 
37 Engman 2016, s. 160, 271, 272 & 316. 
38 Ekman 2017, s. 26. 
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Undersökning   
Undersökningen kommer genomföras efter den ordning som frågorna presenterades under 

syftets frågeställningar och återges i kronologisk ordning, för att sedan leda till en slutsats där 

resultatet presenteras. 

De svenskspråkiga arbetarna och arbetarrörelsen i Finland 
I Arbetarens första nummer 1904 informerades läsarna om vikten av självstudier och hur 

besök på krogar eller ”onyttiga samspråk om struntsaker” var slöseri med viktig tid. Till 

skillnad från de svenskspråkiga hade många av de framstående männen inom de finskspråkiga 

fackföreningarna lyckats skaffa sig kunskap genom självstudier, trots dålig folkundervisning 

från barndomen.39 Under rubriken ”Röster från öster” (1904:4), skrev signaturen Farbror 

Lasse från Sankt Petersburg ”Vaken upp, också ni svensktalande arbetare landet runt!”. 

Uppmaningen avsåg att få de svenskspråkiga arbetarna att skriva insändare till Arbetaren likt 

de brev och meddelanden som skickades in till Työmies. ”Sådant har ju det goda med sig, att 

arbetarföreningar uppstå”.40 Arbetartidningen Työmies hade växt snabbt i popularitet bland 

arbetarna i Finland efter grundandet 1895. Redan 1899 hade tidningen ökat utgivningen från 

en dag i veckan till att bli en sexdagarstidning. Fram till 1918 var den en stark röst bland de 

finsktalande arbetarna.41 

   Farbror Lasse, som idag kanske klassats som utrikeskorrespondent, skrev i Arbetaren 

(1904:8) om språkstriden. Hen anklagade Työmies för att underblåsa språkstriden och på så 

sätt springa överklassens ärenden, även om avsikten verkade ha varit att bemöta utfall från de 

konservativa. Vidare ansåg hen att om målet var att bli av med förtrycket från den 

svensktalande överklassen så ”står ändå den finska kvar, och den är kanske sjufallt värre”. Det 

gick artikelförfattaren emot att kritisera en framstående kollega, men Farbror Lasse ansåg att 

det var nödvändigt då Työmies lästes av många svenskspråkiga arbetare. Slutligen skrev hen 

att de svensk- och finskspråkiga arbetarna fortfarande var separerade inom arbetarrörelsen 

och lade en stor del av skulden för det på Työmies.42 

 Den 30 april i Arbetaren (1904:18) gick det att läsa om det kommande årsmötet för 

Finlands Svenska Arbetarförbund. Oron över det svenska språkets representation på mötet 

lyser igenom i texten som tog upp hur en majoritet av de omkring 90 lokalföreningarna var 

                                                
39 ”Upplysning och själfstudier”, Arbetaren 2/1 1904. 
40 Farbror Lasse, ”Röster från öster”, Arbetaren 23/1 1904. 
41 Ekman 2017, s. 45; Bondestam 1968, s. 14. 
42 Farbror Lasse, ”Röster från öster”, Arbetaren 20/2 1904.	
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finskspråkiga och hur de svenskspråkiga föreningarna inte var lika utvecklade som de 

finskspråkiga. Artikeln framförde hur förbundet nästan enbart till namnet var ett svenskt 

arbetarförbund.43 Genom februarimanifestet 1899 hade Finlands autonoma ställning avslutats. 

Målet var att inkorporera Finland som en provins i det ryska riket och i samma veva 

inskränktes även församlings- och yttrandefriheten. Men Finlands Svenska Arbetarförbund 

hade lyckats få sina stadgar godkända den 11 april 1899, precis innan de nyare och hårdare 

lagarna trädde i kraft. Förbundsstadgarnas tredje paragraf var skriven på ett sådant sätt att 

lokalorganisationerna och deras verksamheter blev legaliserade och därigenom skyddade från 

myndighetspåtryckningar. Eftersom Finlands Arbetarparti inte hade samma möjligheter till 

skydd för sina medlemmar började finska föreningar ansluta sig till Finlands Svenska 

Arbetarförbund och 1904 var de svenskspråkiga föreningarna i en klar minoritet.44 Arbetaren 

såg i artikeln däremot inte det som ett hot utan något som kunde uppmuntra de svensktalande 

till ”fortsatt och energiskt arbete”. Hotet mot språket, som är centralt i artikeln, låg inte i 

utbredningen av det finska språket. Hotet låg i om de svensktalande arbetarna inte engagerade 

sig i den svenska arbetarorganisationen.45 De svenskspråkiga arbetarnas minoritetsnationalism 

tydliggörs i texten i form av uppmaningen att vara en del av arbetarorganisationen och då 

möjligen kunna skydda språket och i förlängningen kulturen. Den svensktalande 

arbetarklassen får inom ramarna för begreppet minoritetsnationalism betecknas som en nation 

inom nationen vars befolkning strävade efter att få fortleva.46  

 I ett svar på en insändare (1904:30), som antydde att de svenska arbetarna var 

alkoholiserade och lata medan ett flertal av de finsktalande arbetarna var ”klassmedvetna och 

organiserade”, skrev Arbetaren om hur den tidigare språkstriden och dess klassbaserade 

konflikt låg till grund för skillnaderna i den finska arbetarrörelsen. Den svenskspråkiga 

befolkningen hade tidigare mycket tydligare varit indelade i över- och underklass. Majoriteten 

av de finskspråkiga hade däremot alltid tillhört underklassen vilket medfört att de kraftfullare 

hade enats för en ljusare framtid.47  

 I början av 1905 informerade tidningen i nummer 7 om hur en stor del arbetare var 

anställda på tobaksfabrikerna i Helsingfors, men att där endast några fåtal arbetare var 

medlemmar i yrkesföreningen. I slutet av texten uppmanades de svensk- och finskspråkiga 

arbetarna att sluta strida om språket. Sammanslutning vore det bästa för att förbättra 

                                                
43 ”Förbundsmötet”, Arbetaren 30/4 1904. 
44 Bondestam & Helsing 1978, s. 27 
45 ”Förbundsmötet”, Arbetaren 30/4 1904. 
46 Ahlskog, Kaihovirta, Wickström 2018, s. 460. 
47 Luff, ”Brev från Hangö”, Arbetaren 23/7 1904.	
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arbetsvillkoren och lönen.48 På nyhetsdelen den 21 januari (1905:9), skrev Arbetaren om ett 

mottagningsmöte som tidningens redaktör Anders Käcklund skulle hålla den 29 januari hos 

Borgå arbetarförening. Förutom information om arbetarrörelsens ”mål och medel” utlovades 

det diskussioner om varför de svenskspråkiga i Borgå visade likgiltighet inför föreningen och 

hur de finskspråkiga på orten varit de som verkat för föreningens tillväxt.49 Snickaren Anders 

Käcklund föddes i österbottniska Purmo 1857 och utvecklades till en duktig skribent och en 

kompetent talare. Hans första jobb inom arbetarrörelsen blev därför som agitator. Sina resor 

runt om i Finland redogjorde han för i Arbetaren och 1903 blev han tidningens ansvarige 

utgivare, en post han innehade fram till 1905 då han blev avsatt på grund av 

samarbetsproblem.50 

 Signaturen Huggen skrev en insändare (1905:43) med rubriken ”Bref från Mariefors” 

som var adresserat till ”Hjalle i Åbo”. Huggen beskrev hur likgiltigheten bland de 

svenskspråkiga kunde förklaras med att de var i minoritet på orten. Brevsändaren menade att 

kommunikationssvårigheterna gjorde att de fick svårt att göra sin röst hörd bland en majoritet 

av finskspråkiga. Det hade trots det skapats en ny lokalförening i Mariefors och även om 

intresset kring den nya föreningen varit stor menade Huggen att framtiden ännu var oviss.51  

 I ”Bref från Åbo” den 20 maj (1905:54) beklagade Hjalle sig över de svenskspråkiga 

arbetarnas likgiltighet över arbetarsaken och pekade på hur Arbetaren återigen var på väg att 

bli en veckotidning, när den egentligen borde vara en dagstidning. ”Jag kan ej förstå hvad de 

svenska arbetarna tänka på” menade hen och varnade för att om de svenskspråkiga inte på 

allvar började engagera sig skulle de riskera att bli ”ett stort frågetecken i arbetaresakens 

historia”. Det enda organet för de svenskspråkiga arbetarna var på väg att försvinna enligt 

insändaren som ansåg att tidningen kunde haft upp mot 25 000 prenumeranter men endast 

lyckats få ihop 1000.52 

 Orsaken till de svenskspråkiga arbetarnas lojhet beskrevs i Arbetaren (1905:57) av 

signaturen Charles, som menade att problemen låg i att den privilegierade klassen föraktade 

dem samtidigt som deras finskspråkiga kamrater misstrodde dem. Lämnade åt sig själva hade 

det medfört att de inte haft ”en lätt väg att vandra”. Det var således inte de svenskspråkiga 

arbetarnas skuld att de inte lyckats nå samma nivå av ”vakenhet” som de finskspråkiga.53 På 

                                                
48 ”Tobaksfabrikernas arbetspersonal”, Arbetaren 17/1 1905. 
49 ”Stort mottagningsmöte”, Arbetaren 21/1 1905. 
50 Bondestam & Helsing 1978, s. 24 & 25. 
51 Huggen, ”Bref från Mariefors. Till Hjalle i Åbo”, Arbetaren 18/4 1905. 
52 Hjalle, ”Bref från Åbo”, Arbetaren 20/5 1905.	
53 Charles, ”De svenska arbetarnes bristande vakenhet”, Arbetaren 10/6 1905. 
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liknande sätt beskriver historikern Max Engman hur de svenskspråkiga hamnade i ett 

”korstryck, som verkade passiviserande”. Fenomenet uppstod när de svenskspråkiga 

arbetarnas antal minskade både på arbetsplatserna och i samhället, samtidigt som den 

borgerliga svenska kulturen odlades inom medel- och överklassen.54 Både borgarna och 

arbetarna får ses ha haft ”minoritetsnationalistiska strävanden” med skillnaden att de senare 

var socialistiskt motiverade.55  

 Lördagen den 22 juli refererade Arbetaren (1905:62) till en artikel i Työmies som 

skrivit om Arbetarens dåliga ekonomi och som beskrev hur de svenskspråkiga arbetarna var 

så likgiltiga och tröga att de inte kunde ”upprätthålla sin egen tidning”. Arbetaren manade i 

artikeln läsarna att sluta upp, lämna trögheten bakom sig och visa de finskspråkiga att 

Arbetarens målgrupp visste sin plikt och vad som krävdes i kampen för rättvisa och frihet.56 

 Arbetaren (1905:68) publicerade en artikel om hur en ny svensk arbetarförening 

bildats i Viborg. Staden hade sedan tidigare en finskspråkig förening men tidningen varnade 

för faran att förlora det svenska språket var överhängande om stadens svenskspråkiga gick 

med i den finskspråkiga föreningen.57 I ”Bref från Viborg” (1905:79) förklarades det hur den 

nya föreningen hade fått ett medlemsantal på över 70 personer och hur det var en ”vacker 

siffra för en sådan nästan uteslutande finskspråkig stad som Viborg”. Enligt artikeln tydde 

mycket på att den svenskspråkiga arbetarrörelsen började gå framåt i Finland då många nya 

föreningar bildats den senaste tiden.58  

 I mars 1906 publicerade Arbetaren i nummer 9 ett utdrag ur en artikel av Arvid Mörne 

i Finsk Tidskrift som behandlade framtiden för de svenskspråkiga och den i sak negativa 

förfinskningen av dem. Ointresset var ett centralt problem och också en orsak till varför så få 

av de svenskspråkiga gick med i det socialdemokratiska partiet. Däremot var det vanligt i 

Helsingfors att de anslöt sig till finska föreningar, prenumererade på finska tidningar och satte 

sina barn i finska skolor. Kritik riktades mot den svensktalande borgerligheten som 

anklagades för att försvåra för arbetarklassen att engagera sig inom socialdemokratin. Den 

finska borgerligheten däremot, ansågs känna sympati och solidaritet med den finskspråkiga 

arbetarrörelsen.59 Med tiden förlorade många av de svenskspråkiga arbetarna sin svenska 

identitet och längre fram, efter generationsväxlingar, även språket. Max Engman menar att 

                                                
54 Engman 2016, s. 316. 
55 Ahlskog, Kaihovirta, Wickström 2018, s. 464 & 465. 
56 -on, ”Vaknen, svensktalande arbetare”, Arbetaren 22/7 1905. 
57 -g, ”Svensk arbetareförening i Viborg”, Arbetaren 2/9 1905. 
58 E. A, ”Bref från Viborg”, Arbetaren 25/11 1905.	
59 ”Vår svenska befolknings framtid”, Arbetaren 3/3 1906. 
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förfinskningen verkade snabbare bland den svenskspråkiga arbetarklassen än inom den 

svenskspråkiga medel- och överklassen, då de i praktiken inte hade samma användning för 

svenskan som städernas borgarklass hade inom affärsvärlden.60 

 Lördagen den 24 mars gick det att läsa i Arbetaren (1906:12) om den svenska 

arbetarföreningens månadsmöte som ägt rum den 11 mars. Förslag om ett bättre samarbete 

mellan de svenskspråkiga arbetarna i Finland hade lagts fram. Man var emellertid noga med 

på mötet att det absolut inte var meningen att de svenskspråkiga arbetarna ”på något sätt 

skulle separera sig från arbetarpartiet i dess helhet”. Det betonades att de alltid skulle tillhöra 

samma parti som de finskspråkiga arbetarna. De närvarande på mötet konstaterade också att 

de svenskspråkiga blivit mer aktiva inom arbetarrörelsen överlag, även om det ansågs vara 

mycket arbete och organisering kvar att göra framöver.61 

 Arbetaren (1906:16) publicerade en text om en språkfråga inom arbetarleden som 

diskuterats på svenska arbetarföreningens senaste möte. Föreningsmedlemmar hade vid mötet 

berättat om hur finskspråkiga arbetare i verkstäder och fabriker visat förakt mot det svenska 

språket ”och dess bärare”. De hade, menade medlemmarna, inte setts som finnar utan som 

utlänningar. Den stora frågan i artikeln var om språkfrågan skulle bli ett problem inom 

arbetarrörelsen, när det traditionellt varit något som odlats inom ”öfverklassens politiserade 

unga”.62 Matias Kaihovirta skriver i sin avhandling om en form av ”etnisk organisering” 

gällande arbetet i Billnäs. Svenskspråkiga smeder, som var lokalt förankrade på orten, och 

inflyttade finskspråkiga smeder jobbade ibland i separata arbetslag. Det var en metod som 

bruket använde sig av för att arbetet skulle flyta på utan konflikter som annars riskerade att 

uppstå på grund av missförstånd eller dispyter mellan språkgrupperna. Kaihovirta menar att 

den typ av organisering enligt språktillhörighet kan ha kommit ur tidigare erfarenheter av 

konflikter på bruket.63 Artikeln i Arbetaren skulle kunna peka på hur konflikter uppstått på 

arbetsplatser som inte varit organiserade som i Billnäs. Möjligen var det också vanligare i 

situationer där de svenskspråkiga var i minoritet.   

 Den 5 maj publicerade Arbetaren (1906:18) en artikel om de landvinningar som gjorts 

efter storstrejken, med tonvikt på utvecklingen av arbetarrörelsen i landets svenska trakter. 

Den slöa och likgiltiga tiden låg nu bakom de svensktalande där målet var samarbete med de 

finskspråkiga kamraterna.64 Trots de positiva tongångarna publicerades i Arbetaren (1906:20) 

                                                
60 Engman 2016, s. 316. 
61 ”Sammanslutning af de svenska arbetarena. Ett betydelsefullt uppslag”, Arbetaren 24/3 1906. 
62 ”Språkstrid inom arbetarpartiet”, Arbetaren 21/4 1906. 
63 Kaihovirta 2015, s. 108. 
64 ”Vår svenska arbetarrörelses segrar”, Arbetaren 5/5 1906. 
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en text om utbrytning ur det finska socialdemokratiska partiet var en fråga som skulle 

behandlas under sommarens partidagar. Bildandet av ett svenskspråkigt socialdemokratiskt 

parti skulle möjligen kunna ge extra kraft i den svenskspråkiga arbetarbefolkningen vars 

engagemang ökat. På grund av den minoritet som de svenskspråkiga var i förhållande till de 

finskspråkiga, menade Arbetaren att det rådde en obalans inom partiet i fråga om inflytande. 

En delning av partiet skulle då gagna minoriteten. Dock skulle ett fortsatt samarbete vara 

nödvändigt.65 Den föreslagna delningen med det fortsatta samarbetet belyser hur den 

svenskspråkiga delen av arbetarrörelsen, inom ramen för minoritetsnationalismen, verkade för 

att hävda sin rätt som en socialistisk svenskspråkig minoritet i Finland.66 

 I det följande numret skrev Arbetaren återigen om ett eventuellt bildande av ett 

socialdemokratiskt parti för den svenskspråkiga befolkningen. De hade inget inflytande på 

partiets ledning på grund av det numerära underläget och en minoritet som kunde bli majoritet 

i ett eget parti skulle kunna hävda sig bättre i ett självständigt parti, skrev Karl H. Wiik i 

artikeln.67 Akademikern och marxisten Karl Harald Wiik var en del av den tidiga 

arbetarrörelsen i Finland. Under några perioder från 1903 och 1917 var han 

förbundssekreterare och förbundsordförande i Finlands Svenska Arbetarförbund. 1911 blev 

han invald i lantdagen, en plats han i stort sett innehade fram till sin död 1946.68 

 Debatten om bildandet av ett nytt parti fortsatte ett par nummer senare (1906:24). 

Signaturen A. K-d ställde sig positiv till bildandet av ett förbund men inte till ett parti 

eftersom likgiltighet fortfarande rådde inom de svenskspråkiga leden. Det riktades också 

kritik mot påståendet att de inte haft möjlighet att få komma till tals inom partiet. Det var inte 

de finskspråkigas fel att de svenskspråkiga varit så ”fåtaligt representerade” vid partiets 

möten.69 Den 14 juli 1906 skrev tidningen i nummer 28 om representantmötet, som skulle 

hållas samma dag, där svenskspråkiga arbetare från hela Finland skulle mötas. Alltsedan 1905 

hade de svenskspråkiga inom rörelsen växt i antal. Artikeln belyste dock problemet kring den 

dåliga spridningen av den socialdemokratiska rörelsen i de svenska kustbygderna. 

Anledningarna var många, men det var inte på grund av att de svenskspråkiga skulle vara av 

”sämre skrot och korn än de finska kamraterna”. Artikeln manade därför till kamp för 

arbetarsaken med samma kraft som de finskspråkiga arbetarna.70  

                                                
65 F. Tiderman, ”I fråga nm bildandet af ett svenskspråkigt socialdemokratiskt parti”, Arbetaren 19/5 1906. 
66 Ahlskog, Kaihovirta, Wickström 2018, s. 454 & 476. 
67 Karl H. Wiik, ”Ett svenskt socialdemokratiskt parti i Finland?”, Arbetaren 26/5 1906. 
68 Bondestam & Helsing 1978, s. 34, 35, 69 & 70. 
69 A. K-d, ”Förbund – icke parti”, Arbetaren 16/6 1906.	
70 ”Representatmötet idag”, Arbetaren 14/7, 1906. 
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Marxisten Ivar Hörhammer var en radikal röst i tidningen och en viktig del av 

Finlands Svenska Arbetarförbund. Åren 1909 och 1910 blev han invald i lantdagen.71  

Hörhammer skrev om de konstitutionella arbetarföreningarna i Arbetaren (1906:53) och den 

korta erfarenhet som fanns inom arbetarrörelsen av dem. Han konstaterade att de 

finskspråkiga generellt inte var villiga att ansluta sig till ”dessa borgerliga företag”. Endast i 

de delar av landet som var svensk- eller tvåspråkiga hade de lyckats etablera sig. Hörhammer 

menade vidare att de finskspråkiga arbetarnas karaktär och natur gjorde att de troligen aldrig 

skulle ”komma att understöda de borgerliga i deras strävanden”. Anledningen till det var att 

de finskspråkiga arbetarna helt saknade konservativa traditioner. Det medförde att de 

finskspråkiga kunde uppskatta och understödja de socialistiska idéerna på ett kraftfullare sätt, 

medan de konstitutionella föreningarna var ett stort hot mot den svenskspråkiga 

arbetarrörelsen i Finland.72 De konstitutionella arbetarföreningarna var en produkt av 

motsättningarna mellan de borgerliga partierna och socialdemokraterna som hade stärkts i 

slutet av den nationella strejken 1905. Socialdemokraterna var för en konstituerande 

nationalförsamling och 1906, efter möten anordnade av ”konstitutionellt sinnade arbetare”, 

stadfästes det konstitutionella arbetarförbundets stadgar och det nya tvåspråkiga förbundet 

omfattade hela Finland. Samma år grundades även Helsingfors konstitutionella 

arbetarförening vars svensktalande medlemmar uppgick till 90 procent av det totala 

medlemstalet, även om det officiellt var ett tvåspråkigt förbund. Hotet mot den svensktalande 

arbetarrörelsen som artikelförfattaren skriver om var grundat i Helsingforsföreningens nära 

samarbete med det borgerliga Svenska Folkpartiet, vars agenda delvis var att ta röster från 

den svenskspråkiga arbetarrörelsen.73  Från en agitationsrapport i samma nummer av 

tidningen citerade signaturen J.V en fiskare som hen träffade under sina resor:  

 Om en svensk sitter ensam på krogen ock några finnar komma in ock ge honom stryk, 

så går svensken ut ock kommer aldrig igän. Men får en finne stryk så går han bort ock 

kommer tillbaka med så mycket folk att stugan blir överfull och karlarna både röda och blå.74 
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Slutsats 
Citatet från fiskaren (1906:53) är talande för hur Arbetaren framställde de svenskspråkiga 

arbetarna i Finland som lata, fega och oengagerade.75 De sågs också som oupplysta och 

bildade inte föreningar eller agiterade i samma utsträckning som de finskspråkiga. 

Det är också påtagligt hur tidningen gav utryck för rädslan att den socialistiska svenskheten i 

Finland, där språket hade en central roll, riskerade att gå förlorad. En viss ton av avund mot 

den finskspråkiga delen av arbetarrörelsen och dess mobiliseringskraft träder ofta fram i 

texterna. I slutet av den undersökta perioden går det dock att se tecken på ett visst hopp om att 

de svenskspråkiga arbetarna börjat röra på sig. Diskussionerna om ett eget parti tilltog också i 

vilken minoritetsnationalismen får ses som en förenande kraft för de svenskspråkiga arbetarna 

i tidningen, samtidigt som socialismen och dess klasskamp strävade efter att verka för den 

svenskspråkiga minoritetens rättigheter att existera i Finland.  

 Anna Bondestam erbjuder en förklaring till likgiltigheten bland de svensktalande 

arbetarna och arbetarrörelsens svårigheter med att få fäste i ”det svenska Finland”. Den 

svenska nationalistiska rörelsen i Finland kopplades samman med borgerlig svensk politik i 

samband med uppkomsten av det Svenska Folkpartiet. Bondestam sammanför försvaret av 

den svenska kulturen med borgerlig politik, vilket fick till följd att de svenskspråkiga 

arbetarna som samarbetade med den finskspråkiga delen av arbetarrörelsen började ”stämplas 

som renegater”. Det var en situation många inte ville hamna i eftersom det riskerade att 

påverka både ekonomin inom hushållet samt statusen inom den svenska kulturella miljön de 

levde i. Det bör tilläggas att Bondestams analys måste ses i utifrån hennes forskning om den 

Åbobaserade tidningen Arbetet när Arbetaren inte längre existerade.76 Men det är en 

intressant betraktelse Bondestam erbjuder som också går att problematisera. Visserligen 

utgjorde den svenskspråkiga borgerligheten, med Svenska Folkpartiet i spetsen, ett hot. 

Samtidigt ger Arbetaren utryck för en inneboende och tilltagande, om än trög, kraft inom de 

svensktalande arbetarleden. Budskapet var ofta att de borgerliga inte ensamt hade monopol på 

svenskheten. Sammantaget går det att peka på hur minoritetsnationalismen möjliggjorde för 

den svenskspråkiga arbetarklassen, inom ramen för socialismen, att driva och påverka sin 

egen framtid i Finland. 
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Rättigheter, skyldigheter och framtid 
I Arbetarens första nummer 1904 informerades läsarna om tidningens mål för det kommande 

året. Fackföreningsrörelsen, rösträttsfrågan och andelsverksamheten var områden som 

tidningen fokuserade på och där slutmålen för arbetarrörelsen var den ”arbetande klassens 

fullständiga frigörelse” samt kravet på ”fri samhällsutveckling”. I samma nummer skrev 

tidningen om att det var varje svenskspråkiga arbetares skyldighet att prenumerera på 

Arbetaren och en annan text tog upp frågan om självstudier och hur tiden krävde upplysning 

och vetande för föreningsmedlemmarna.77 Bondestam menar att det i princip är omöjligt att 

fastställa vilket inflytande Arbetaren hade på läsarna ”eftersom dessa aldrig gjorde sig hörda”. 

Det går att ställa sig frågande till påståendet eftersom tidningen ofta innehåller texter skrivna 

av insändare som till synes inte var kopplade till Arbetaren. Dessutom publicerade tidningen 

agitationsrapporter som ibland tog upp röster från olika delar av Finland. Däremot går det att 

ifrågasätta nivån av inflytande om man ser till antalet prenumeranter. Under 1904 var 

prenumerantantalet nere i 400, vilket är en väldigt låg siffra med tanke på ambitionen att 

försöka nå de svenskspråkiga arbetarna med nyheter, information och bildning. 1907 uppgick 

prenumerationerna till strax över 2500. Men det var fortfarande en låg siffra sett till den 

svenskspråkiga arbetarrörelsens mål.78 

 En text om Helsingfors timmermän publicerades i Arbetaren (1904:3), där läsarna 

uppmanades väcka sina kamrater att gå med i fackföreningsrörelsen så att de kunde bli 

medvetna om sina rättigheter. Det var lika mycket en skyldighet mot den egna familjen som 

mot arbetare inom andra yrken.79 Vid arbetarpartiets möte ett år tidigare diskuterades hur 

relationen till fackföreningarna skulle se ut framöver. Det fanns en viss skepticism inom 

partiet mot fackföreningarna som hade bildats under perioden då arbetarföreningarna var 

liberala. Intresset för fackföreningarna inom partiet var lågt eftersom de inte ansågs kunna 

bidra nämnvärt till den politiska verksamheten eller främja den tilltagande socialismen inom 

partiet. Partiet lyckades trots det enas om att fackföreningarna fick grunda en 

landsorganisation på eget initiativ och utan stöd från partiet. Dessutom kunde en eventuell 

landsorganisation anta fackföreningar som stod utanför partiet. Trots det förblev 

fackföreningarna underställda partistyrelsen fram till 1907.80 

                                                
77 ”Arbetaren, organ för Finlands svenska arbetare, anmäler härmed sitt utkommande för år 1904”, Arbetaren 2/1 
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79 X, ”Till Helsingfors timmermän”, Arbetaren 16/1 1904. 
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 Arbetaren (1904:12) manade till eftertanke i en text om strejker. Oplanerade strejker 

som utfördes riskerade att beröva arbetarnas stöd hos allmänheten. Samtidigt konstaterade 

tidningen att strejken oftast var det enda verktyget arbetarna hade till sitt förfogande för att 

kunna hävda sin rätt.81 Signaturen Agi skrev om folkbildningsfrågan två nummer senare och 

hur den bidrog till ”folkets förädling och försköning”. Läsaren uppmanades till läsning på 

bibliotek då boken var ett gott sällskap som arbetaren inte borde undvara.82  

 Den 4 juni 1904 publicerade Arbetaren en text i nummer 23 och uppmanade till 

deltagandet i demonstration för allmän rösträtt och 8-timmars arbetsdag som skulle äga rum 

den följande dagen. På sidan två gick det att läsa om hur all fokus borde ligga på kravet för 

allmän rösträtt, så länge som arbetarna var utan människovärde och medborgarrätt.83 

Lördagen efter demonstrationen rapporterade tidningen om händelsen och hur en strålande 

himmel brett ut sig över Finland dagen då ”den röda fanan svajade över landet”. Det hade 

varit en dag då arbetarna hade samlats för att lyfta fram sina rättigheter i relation till de 

skyldigheter samhället lagt på dem. Det hade varit en ”härlig dag” som även imponerat på 

arbetarrörelsens motståndare, hävdade tidningen.84 

 ”Sex fackliga bud” var en återkommande spalt i Arbetaren som uppmanade arbetarna 

att bilda sig på bästa möjliga sätt och att närvara vid beslutsfattande i fackföreningen. 

Tidningen poängterade betydelsen av att betala in avgiften i tid. En annan punkt handlade om 

att alltid sluta arbetet i tid och att använda fritiden till ”eget och kamraters bästa”. Slutligen 

uppmanades läsarna i två punkter om vikten av gott uppförande både i föreningen och i 

privatlivet samt vikten av att undvika ”skvaller, personliga strider och intrigmakeri”.85   

 Den 12 november hade centralstyrelsen för Finlands Svenska Arbetarförbund skrivit 

en artikel i Arbetaren (1904:46) där de tog upp hur långt de svenskspråkiga arbetarna låg efter 

de finskspråkiga och hur det var de förras plikt att, på samma sätt som de senare, ”offra tid, 

intresse och arbete för den gemensamma saken”. De främsta medlen för att nå målen var 

muntlig agitation, varierande program under föreningsmötena samt attraktiva 

introduktionsmöten upp till två gånger om året för nya medlemmar.86 I slutet av 1904 skrevs 

det i Arbetaren (1904:52) om tidningens utkommande för 1905. På förstasidan förkunnade 

redaktören Anders Käcklund att tidningen, precis som tidigare, skulle sträva efter 
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”arbetarklassens ekonomiska och andliga frihet”. Arbetaren avsåg bland annat att rapportera 

om fackföreningsrörelsen, samt medverka till lösningen på rösträttsfrågan.87  

 Arbetaren påbörjade 1905 i nummer 13, publiceringen av en svensk broschyr som 

berörde lantarbetarnas ”ställning och framtid”. Broschyrens förord var skrivet av Hjalmar 

Branting i Stockholm och daterat till augusti 1904. Branting påpekade att broschyren manade 

lantarbetarna att ”resa sig mot tjänsthjonsstadgans förnedring” och till att sluta samman för 

kortare arbetstid, högre lön och allmän rösträtt. Bönderna var under attack från kapitalismen, 

men landsbygden hade tillgång till samma vapen som arbetarna i städerna genom 

sammanslutning och organisation.88 I egenskap av redaktör för den svenska arbetartidningen 

Social-Demokraten, hade Hjalmar Branting några år tidigare deltagit på mötet i Åbo när 

Finlands Arbetarparti grundades 1899. På plats i Finland hade Branting livfullt argumenterat 

för vikten av att grunda ett arbetarparti.89 Max Engman skriver i Språkfrågan om hur 

socialdemokratin i Finland var stor på landsbygden som dominerades av storgods, men i 

jämförelse med de finskspråkigas kamp nådde inte engagemanget för socialismen upp till 

samma nivå bland de svenskspråkiga lantarbetarna. I de delar av landsbygden där merparten 

av jordbruken kontrollerades av självständiga bönder lyckades Svenska Folkpartiet få ett stort 

stöd. Genom att anspela på den svenska kulturen och hur jorden borde bevaras i ”svenska 

händer”, kunde man mobilisera bönderna.90 I sin studie om bruksarbetarna i Billnäs skriver 

Matias Kaihovirta om hur en stor del av jordägarna, stora som små, starkt kritiserade bruken. 

De menade att rekryteringen av arbetskraft från finskspråkiga områden till ”svenskbygden” 

riskerade att föra med sig socialismen, samt hur invandringen hotade ”förfinska de 

svenskspråkiga socknarna”.91 

 Den 7 mars gick det i Arbetaren (1905:28) att läsa om svenska arbetarföreningens 

årsmöte som ägt rum två dagar tidigare. Mötesdeltagarna hade bland annat avhandlat det 

föregående verksamhetsåret och konstaterat att den bildade delen av samhället fortfarande 

inte visade solidaritet med arbetarrörelsen. Även intresset från den ”studerande ungdomen” 

hade avtagit trots ett större engagemang tidigare år. Föreningen uppmanade de bildade i 

Finland till ett aktivt deltagande för införandet av en lagstiftning gällande rättvis social 

utveckling. Önskemålet innefattade också bland annat skydd mot arbetslöshet och faror på 
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arbetsplatsen, kortare arbetstid, skydd för kvinnor och barn, bättre bostäder samt progressiv 

beskattning.92 

 Lördagen den 27 maj rapporterade tidningen (1905:55) om ett möte som hade ägt rum 

den föregående söndagen vid sågarbetarnas fackavdelning i Uleåborg. Under samtalen som 

följde på redaktören Anders Käcklunds tal enades arbetarna i kraven för allmän rösträtt 

oberoende av kön och för de som fyllt 21.93  

 Under rubriken ”Modersmålet” (1905:71) svarade Svenska Arbetarföreningen på en 

fråga om vårdandet av det svenska språket som kommit från Arbetets Vänner (AV). Det var 

en komplicerad fråga, konstaterade man i artikeln, och menade att den Svenska 

Arbetarföreningen var lika medveten som AV över det svenska språkets betydelse och 

uppskattade de senares synpunkter gällande bevarandet av språket. Skillnaden i utvecklingen 

mellan det svenska och det finska språket låg i att de finskspråkigas vård av språket var 

förankrat i de breda folklagren, medan det svenska språket endast varit av intresse för den 

svenskspråkiga borgerligheten, vilket medförde att arbetarklassen lämnades ensamma i 

vården av sitt svenska språk. AV uppmuntrades att gå med i den socialdemokratiska rörelsen 

eftersom det var den enda rörelse som förkunnade alla människors och ”språks lika 

berättigande”.94 Initierade av ”borgerliga reformidealister” med syftet att förbättra 

livsvillkoren för arbetarna genom bildning och kultur ville liberala arbetarföreningar 

motarbeta spridningen av socialismen från kontinenten. Helsingfors Arbetarförening 

grundades 1883 och var inte först, men blev en tydlig ledare för de liberala 

arbetarföreningarna. Socialismen letade sig dock så småningom fram till Finland och in i 

Helsingfors Arbetarförening.95 Det bidrog till ökad radikalisering inom föreningen och 

medförde att medlemmar hoppade av och bildade Arbetets Vänner 1891. AV ville bidra till 

att arbetarna skulle få det bättre genom att inom AV samla människor som tillhörde olika 

samhällsklasser. Mycket av organisationens energi gick till att arbeta mot förfinskningen av 

de svenskspråkiga arbetarna. AV såg med oro på hur barn placerades i finska skolor samt hur 

flödet av arbetare till de finska arbetarföreningarna tilltog. Artikeln i Arbetaren uppmanar AV 

att gå med i socialdemokratiska rörelsen. Det är en uppmaning som går att tolka som en kritik 

mot AV då organisationen stöttade Svenska Folkpartiet.96 
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 Den 11 november rapporterades det i Arbetaren (1905:77) om hur storstrejken startat i 

Moskva och spridit sig västerut till Finland. Tisdagen den 31 oktober var den ”märkligaste” 

dagen under hela strejkperioden enligt Arbetaren då upp emot 40 000 människor samlats på 

Järnvägstorget i Helsingfors för ett gemensamt arbetarmöte. Det uttalades att arbetarna skulle 

kräva ”fullständig yttrande-, tryck, församlings- och föreningsfrihet”. Arbetarna krävde även 

allmän rösträtt från 21 års ålder, så att en vald nationalförsamling kunde stifta nya 

grundlagar.97 Anna Bondestam beskriver i boken om Finlands Svenska Arbetarförbund hur 

borgerligheten blev tagen på sängen och att arbetarrörelsen hade visat upp vilken maktfaktor 

den var. ”En maktfaktor som man med eller mot sin vilja fick räkna med”.98 

 I ”Brev från Åbo” skrevs det i Arbetaren (1905:79) om möten hos Åbo Svenska 

Arbetarförening som avhandlat om Finland borde införa ett tvåkammar- eller 

enkammarsystem och som avslutades med enandet om att uttala sig för enkammarsystemet 

samt allmän och lika rösträtt.99 I årets sista nummer lade Arbetaren fram riktningen för det 

kommande året genom sin anmälan för tidningens publicering för 1906: 

 Huru vi arbeta under de år som komma, skall för socialdemokratin hos oss bli af 

största betydelse. Vi måste afhålla oss från naiva lyckodrömmar, men i stället för våra idéer 

bedrifva en energisk, saklig agitation. Om vi lyckas påverka landtdagen till att besluta att 

enkammarsystem skall under de kommande åren vårt program till en del kunna realiseras. 

Punkt för punkt skall samhällets socialisering genomföras, småningom den sociala miljön 

förändras.100 

 I Arbetarens andra nummer 1906, publicerades en artikel om partiprogrammet som 

antogs vid mötet i Forssa 1903. I ingressen till programmet gick det att läsa om hur Finlands 

socialdemokratiska parti, likt de socialdemokratiska partierna utanför landets gränser, 

arbetade för att ”befria hela folket från ekonomiskt beroende, politisk minderårighet och 

andligt förmyndarskap”.101 Signaturen En murare skrev i Arbetaren (1906:7) om vikten av 

bildning bland de svenskspråkiga arbetarna, även om bildningstillfällena var få. Det var dock 

en plikt för arbetarna att utbilda sig själva, framförallt efter införandet av enkammarlantdagen 

och den allmänna rösträtten. Endast då kunde de svenskspråkiga arbetarna förstå de 

”allmänna angelägenheterna” och vara mogna nog att vara en del av de vunna rättigheterna.102  
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100 Redaktionen, ”Prenumerationsanmälan”, Arbetaren 30/12 1905.	
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 Signaturen Finskgerman utryckte sin oro över det svenska språket i Arbetaren 

(1906:10). Språkfrågan var sedan länge bortglömd i strävan efter rösträtten och 

enkammarsystemet och modersmålet hotades både av yttre och inre fiender. I artikeln pekades 

finska nationalister ut som ett hot och poliser som trakasserade svenskspråkiga arbetare lyftes 

fram som exempel. Finlands svenskspråkiga socialdemokrater uppmanades i texten att, 

”såsom goda germaner och inga trälar”, kräva respekt och aktning för det svenska språket”.103  

 Från Arbetarens expedition rapporterade signaturen Släggare (1906:13) om sina 

dagdrömmar. Tankar om daglig utgivning delades med en ekonom på redaktionen som 

konstaterade att upplagan var tvungen att öka från 2000 till över 6000 för att det skulle bli 

verklighet. Dagdrömmarna fortsatte och siffran 6000 ökade till 10 000 när de svenskspråkiga 

arbetarna enades i uttalandet: ”Kapitalister äro vi icke. Finska talande kunna vi icke blifva. 

Låt oss då vara svensktalande socialdemokrater”.104 De dagdrömmar som Släggare skrev om 

är intressanta eftersom artikelförfattaren gav utryck för en önskan om att separera de 

svenskspråkiga arbetarna som sympatiserade med socialismen, från vad som kan tolkas vara 

svenska folkpartister och finskspråkig arbetare. Hen ger utryck för en form av 

minoritetsnationalism grundat på en socialistisk finlandssvenskhet.105 

 I Arbetaren (1906:16) behandlades frågan om språkstriden och om konflikten 

möjligen kunde påverka arbetarklassen i Finland, trots att det tidigare enbart varit en sak för 

överklassen? Trakasserier av svenskspråkiga på verkstäder och fabriker hade diskuterats vid 

Svenska Arbetarföreningens möte en tid innan artikelns publicering och skapat oro bland 

mötesdeltagarna. Hur starka de nationalistiska strömningarna var bland de finskspråkiga 

arbetarna var svårt att svara på och möjligen var det så att det endast var en liten ”oupplyst 

minoritet” bland de finskspråkiga som hetsade mot de svenskspråkiga arbetarna. Arbetarna 

ansåg sig ha rätt att kräva ett avståndstagande från språktrakasserier av de finskspråkiga 

arbetarnas partiledare. ”Vi ha den fulla rätten att af våra finsktalande kamrater fordra att de 

respektera vårt språk, såsom vi respektera deras”.106 Precis som artikeln beskriver kan 

trakasserierna och den finskspråkiga nationalismen ha handlat om enskilda tillfällen där 

förövarna varit få till antalet. Det både är och var svårt att bevisa nivån på trakasserierna. 

Dessutom finns det risk för anakronism när man i efterhand läser och skriver om vad som 

hände. Denna uppsats har dock inte till syfte att utreda exakt vad som hände utan att se på 
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situationen i artikeln och hur den gav upphov till minoritetsnationalism bland de 

svensktalande arbetarna. Önskan är stark i artikeln, och i andra texter i Arbetaren, att få 

behålla sitt språk och kultur som svenskspråkiga arbetare i det gemensamma Finland.107 

 Den 19 maj behandlade Arbetaren (1906:20) om frågan beträffande bildandet av ett 

svenskspråkigt socialdemokratiskt parti borde väckas under sommarens svenska partidag. Vid 

jämförelse med de finskspråkiga och på grund av de svenskspråkigas fåtalighet hade de 

senare halkat efter. Risken för undertryckandet av de ”karaktärsegenheter” som 

kännetecknade den svenskspråkiga minoriteten var överhängande i ett tvåspråkigt parti. 

Skulle frågan om utbrytning diskuteras under sommaren var det viktigt att det nya partiet 

organiserades så att det kunde kämpa för den arbetande klassens framtid samtidigt som partiet 

försvarade de svenskspråkiga mot alla former av förfinskning. Det var dock nödvändigt med 

framtida samarbete mellan ett finskt och ett svensk socialdemokratiskt parti.108  

 I början av juni skrev Lennart Hohenthal i Arbetaren (1906:23) om hur ett kraftigt 

avstånd borde tas från den finska nationalism som växte inom arbetarrörelsen och där 

utbrytningen ur det finska socialdemokratiska partiet var det enda sättet för de svenskspråkiga 

att hävda sin rätt och existens i Finland.109 Lennart Hohenthal hade tidigare ingått i en grupp 

våldsbejakande aktivister vars mål var att knäcka Rysslands tilltagande inblandning i 

storfurstendömet Finland. Den 6 februari 1905 besökte han den finländska prokuratorn i hans 

hem förklädd till fransk militär och sköt honom med fyra skott i bröstet med en revolver. Eliel 

Soisalon-Soinen avled direkt och Hohenthal sårades i benet av en kula som avfyrats av 

prokuratorns betjänt. Efter ytterligare skottlossning med prokuratorns son John greps slutligen 

Hohenthal och dömdes till livstids fängelse för mord. Prokuratorns uppgift var att kontrollera 

att tjänstemän och myndigheter följde lagarna och hade försvarat det som många såg som den 

”ryska olaglighetsregimen”. Han hade på grund av det utsatts för dödshot och intensiv kritik 

av grupper i Finland som förespråkade autonomin. Hohenthal lyckades några månader efter 

mordet fly till England där han levde fram till sin död 1951. Publiceringsdatumet för artikeln i 

Arbetaren är intressant eftersom Hohenthal troligtvis befann sig i England, eller åtminstone på 

väg dit under sin flykt. Dessutom pekar artikeln på att han sannolikt ville vara en del av 

Finlands framtid och de svenskspråkigas rättigheter inom arbetarrörelsen.110 
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 Efter en artikel i Työmies som ogillade språkstriden, skrev Ivar Hörhammer i 

Arbetaren (1906:26) och argumenterade för hur de svenskspråkiga arbetarna inte hade 

anledning att bryta sig ur partiet om det socialdemokratiska partiet offentligt tog avstånd från 

nationalismen.111 Debatten om utbrytningen fortsatte i det följande numret och Robert Ågren 

skrev att separationen i två partier ”naturligtvis inte kan komma ifråga”, eftersom det bara 

skulle gagna de borgerliga partierna. Borgarfraktioner erbjöd konsolidering med 

arbetarrörelsen, men de svenskspråkiga socialdemokraterna skulle då framöver riskera att bli 

ett lydparti under den svenskspråkiga borgerligheten. Det fanns bara nackdelar med en 

splittring och enbart socialdemokratin hade möjligheten att brygga över språkproblemen och 

ena hela arbetarrörelsen. Det handlade om en organisationsfråga för Robert Ågren som 

föreslog en särskild svenskspråkig sektion inom Finlands socialdemokratiska parti framför en 

separation av arbetarna.112 Textförfattarens farhågor visar på en minoritetsnationalistisk kamp 

på svenskspråkig grund mellan borgerligheten på ena sidan och arbetarrörelsen på den 

andra.113 

 Lördagen den 21 juli rapporterades det i Arbetaren (1906:29) om Finlands Svenska 

Arbetarförbunds representantmöte som ägt rum lördagen innan och fram till måndagen 

samma vecka. Den sju år gamla organisationen skulle upphöra att vara självständig och 

istället ingå i den socialdemokratiska organisationen. Förhoppningarna var höga på att den 

nya organisationen skulle arbeta för att främja de svenskspråkiga arbetarnas intressen inom 

partiet. Den första diskussionsfrågan som behandlades under mötet var om det var möjligt och 

önskvärt att det startades ett svenskt socialdemokratiskt parti i Finland. Även om de flesta 

närvarande representanterna var överens om värnandet av det svenska språket och respekten 

för det från alla delar av det finska samhället, var man också eniga om att arbetarrörelsen 

skulle hålla ihop för ”de gemensamma sträfvandes framgång”. Förslagen var många och 

diskussionerna heta men kongressen enades och ”beslöt enhälligt att förkasta förslaget om 

bildande af ett svenskt socialdemokratiskt parti i Finland”.114 

 I en artikel om språkkrisen (1906:39), skrev tidningen om hur den var över och att 

faran och oron över finsk nationalism bland de finskspråkiga arbetarna var ”ren inbillning”. 

Rädslan över att gammalfennomanska idéer smittat partiet var enligt Arbetaren framkallade 

av den svenska ”bourgeoisieprässen” och understött av den ”soumetarianska prässen”, med 
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målet att splittra de svensk- och finskspråkiga arbetarna. Gällande språket menade Arbetaren 

att det föll på partiet som helhet att försvara rätten till det svenska språket.115  

 Signaturen Dax (1906:51) skrev om agitationen i Finland och om hur det Svenska 

Folkpartiet och soumetarianerna på lögnaktiga grunder försökte förmå arbetarna i städerna 

och allmogen på landsbygden att rösta enligt språkfrågan. Det svenska språkets framtid och 

dagar skulle vara räknade i Finland om den svenskspråkiga arbetarklassen skulle ansluta sig 

till folkpartiet. Det enda partiet som kunde bevara det svenska språket var det 

socialdemokratiska. De ur språkgrupperna som ville förtrycka varandras språk var inga 

socialister skrev Dax. ”De känna icke vårt program, de äro nationalister”.116 Svenska 

Folkpartiet var framgångsrika i det första enkammarlantdagsvalet 1907 och lyckades samla 

mellan 70 – 80 procent av rösterna från den svensktalande befolkningen medan 

Socialdemokraterna endast kom upp i 10 – 15 procent. Det är siffror som stått sig ända fram 

till dagens valrörelser i Finland.117  

 Den 8 december skrevs det i Arbetaren (1906:59) om hur tidningen kommit fram till 

att framgången och framtiden för den svenska arbetarrörelsen låg i ett ”fullständigt hand-i-

hand-gående med det rent finska proletariatet”. Det hade varit en årslång följetong gällande 

partibildning och språkfråga och Arbetaren hade stundtals fått kritik från de som menade att 

tonen i tidningen var alltför ”överklassartat”, till de som ansåg att tidningen var obildad och 

rå.118 I Arbetarens prenumerationsanmälan (1906:62) för det kommande året skrevs det om 

tidningens sexåriga historia och arbetet som gjorts för att lyfta arbetarklassens intressen. Den 

kommande lantdagen skulle följas i ett antal artiklar med avsikten att tydliggöra de olika 

frågorna ”som vid folkrepresentationen behandlas”.119 

Slutsats 
Det var ett övervägande fokus på rösträtten i Arbetaren och hur fackföreningsrörelsen skulle 

kunna hjälpa de svenskspråkiga arbetarna att förstå sina rättigheter under 1904 och 1905. Det 

var demokratifrågor som även involverade kortare arbetstid och högre lön. Tidningen 

poängterade vikten av utbildning och vilken betydelsefull investering inför framtiden det var. 

Det var också viktigt, som en del i bildningen, att prenumerera på Arbetaren samtidigt som 

det i det närmaste var en skyldighet att agitera och jobba för ”den gemensamma saken”.120  
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Efter storstrejken skiftades i Arbetaren fokus från rösträtt, fackföreningar och 

bildning till språkfrågan. Det väckte funderingar om utbrytning från arbetarpartiet och ett eget 

socialdemokratiskt parti. I grunden låg en rädsla för språkets framtid bland de svensktalande 

arbetarna. Mot slutet av året enades man dock om att inte bryta sig loss från partiet och att 

språket försvarades bäst inom ett sammanhållet arbetarparti. Dessutom menade Arbetaren att 

en brytning endast skulle gynna borgarna och Svenska Folkpartiet, samt hota det svenska 

språkets framtid i Finland. Med andra ord var det en stor framgång för de minoritets-

nationalistiska krafterna bland de svenskspråkiga arbetarna som sympatiserade med 

socialdemokratin där rättigheten till demokratin gick hand i hand med framtiden för det 

svenska språket. 

 Sammantaget går det att se hur arbetarrörelsen i stort sett var enade i kampen för en 

demokratisk framtid fram till, och kort efter, storstrejken 1905. Det var en gemensam framtid 

som krävde ett gemensamt arbete. Därefter ändrades tonen till en kamp om överlevnad. 

Åtminstone när de gällde den svenskspråkiga socialistiska arbetarrörelsen och rätten till det 

svenska språket.   

De svensktalande arbeterskorna 
En insändare som enligt Arbetaren var en kvinna, uppmanade i början av 1904 arbetarna att 

sluta läsa ”kapitalisttidningarna” och enbart stötta den egna tidningen. Kvinnan uppmuntrade i 

Arbetaren (1904:4) sina medsystrar att hjälpa sina män ta itu med de sociala frågorna genom 

att börja prenumerera på Arbetaren. Även kvinnorna borde få ta del av frågorna som präglade 

Finland för att på sikt kunna vara med och forma sin egen framtid, menade insändaren.121  

Två nummer senare publicerades en artikel om arbetslösheten. Det var inte enbart männen 

som var arbetslösa och tidningen tog ställning för att kvinnorna inte skulle lämnas därhän utan 

någon hjälp mot arbetslösheten. Risken var annars att de arbetslösa kvinnorna skulle riskera 

hamna i prostitution och tidningen krävde av de styrande att ge kvinnorna arbete och lön. Var 

inte det möjligt så skulle man åtminstone ge dem mat.122 Lördagen den 20 februari 

publicerades en text i Arbetaren (1904:8) om ett möte mellan de arbetslösas kommitté och 

polismästaren. Den sju personer starka kommittén, där tre var kvinnor, diskuterade bland 

annat de arbetslösa kvinnornas ställning och betonade ”att om männen har det svårt, hade 

kvinnorna det så mycket värre”. Många av dem gick arbetslösa under vinterhalvåret då många 

arbetstillfällen utomhus försvann. Kvinnorna menade att de hade samma levnadsbehov som 

                                                
121 ”Maningsrop från en kvinna”, Arbetaren 23/1 1904. 
122 ”De arbetslösa”, Arbetaren 6/2 1904. 



 36 

männen och många av dem hade familjer att försörja. Dessutom var deras ställning sämre än 

männens. Om en man hamnade i trubbel med rättvisan kunde han alltid resa sig efter uttjänat 

straff, medan kvinnorna var tvungna att leva med skammen för alltid.123 

 Under rubriken ”Arbetarklassens kvinnor och den bildade klassens kvinnorörelse”, 

skrevs det i Arbetaren (1904:22) om hur de bildade kvinnorna i landet isolerade sig från 

arbetarklassen istället för att söka samarbete i rösträttsfrågan. Mycket kunde vinnas om 

kvinnorörelsen ville samverka för en sak som inte enbart gällde de bildade kvinnorna, utan 

alla kvinnor oavsett klasstillhörighet.124 Historikern Irma Sulkunen beskriver hur den 

konservativa Alexandra Gripenberg, ledare för Finsk kvinnoförening och aktiv inom den 

internationella kvinnorörelsen, såg hur det finska systerskapet var cementerat i en pyramid- 

liknande struktur. Gripenberg menade att strukturen var nödvändig eftersom den definierade 

kvinnligt medborgarskap och skapade ordning i samhället där endast de kvinnor som hörde 

till den övre halvan av pyramiden hade rätten att kräva demokratiska rättigheter. Alexandra 

Gripenberg fick en plats i parlamentet efter lantdagsvalet 1907.125   

 Lördagen den 4 juni uppmanades Arbetets läsare (1904:23) att delta i demonstrationen 

för allmän rösträtt och 8-timmars arbetsdag, som skulle hållas under söndagen i Helsingfors. 

Alla män och kvinnor borde delta på arbetarnas dag, menade tidningen.126 Helgen efter 

demonstrationen rapporterade tidningen i nummer 24 om hur en kvinna vid namn Elvira 

Willman hade hållit ett tal till arbetarklassens kvinnor. ”Finlands kvinnor, veten! I skola vara 

männens jämlikar!”. För att förstå mannens sinne och för att kunna hjälpa, uppmuntra samt 

vara värdig hans förtroende behövde den finska kvinnan vara mannens jämlike, menade 

Willman. Genom att vara en stark bundsförvant till männen kunde kvinnorna bli en del av det 

finska samhället.127 Elvira Willman poängterade i sitt tal vikten av jämlikhet. Samtidigt var 

det en jämlikhet som går att ses med utgångspunkt ur genussystemets logik. Både dikotomin 

och hierarkin framträder i talet. Jämlikheten i talet uppstod först om manligt och kvinnligt 

hölls åtskilt och så länge den manliga normen säkerställdes kunde/fick kvinnor bli en del av 

samhället.128  

 Den 2 juli publicerades en insändare i Arbetaren (1904:27) som tog upp kvinnofrågan 

och argumenterade för att kvinnas plats var i hemmet. Insändaren ställde sig frågande till hur 
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kvinnorna mer och mer börjat arbeta inom industrin och var starkt kritisk till hur de 

konkurrerade ut den manliga arbetskraften på grund av lägre löner. Det påverkade bland annat 

äktenskapsförhållandena och lösningen var att de finska kvinnorna borde återgå till sysslorna i 

hemmen. Tidningens redaktion svarade insändaren med att hålla med om att kvinnans plats 

var i hemmet eftersom det var det naturliga. Däremot vore det dumdristigt av en kvinna att 

inte följa sitt kall eller sina drömmar även om det då innebar att hemmet blev lidande. Det 

fanns gott om exempel där finska kvinnor hunnit med både arbete och hem, skrev 

redaktionen. När det gällde industriarbete vände sig redaktionen mot vad insändaren ansett 

var förfulande för kvinnorna och menade att det även var något som drabbade männen. 

Tidningen var dock för en bättre lagstiftning, ”till stor fromma för det uppväxande släktet”, 

där kvinnorna inte skulle tvingas in i de farliga industrierna.129 

 Arbetaren (1904:32) publicerade den 6 augusti en skrivelse som skickats från Svenska 

Arbetarföreningen till Arbetarnämnden i Vasa som berörde det bristande antalet 

yrkesinspektörer i Finland. Trots det hade, på inrådan av industristyrelsen, en kvinnlig 

yrkesinspektör anställts. Det borgade för att de industriarbetande kvinnornas intressen skulle 

få ökad prioritet på arbetsplatserna.130  

 Lördagen den 12 november skrevs det i tidningen (1904:46) om kvinnornas 

rösträttsmöte som ägt rum på måndagen i samma vecka. Det var det första i sitt slag och mer 

än tusen kvinnor hade varit närvarande. Kvinnosaksförbundet Unionens ordförande Lucina 

Hagman höll ett öppningstal på båda språken där hon förkunnade hur mötet ingav hopp om att 

även den andra hälften av Finland skulle få delta i stiftandet av de lagar ”som alla bör 

efterleva”.131 Den liberala Hagman kom några år senare att bli en av 19 kvinnor som blev 

invalda i den finska lantdagen. 9 av de 19 platserna tillföll socialdemokratiska kvinnor.132  

 En annan talare vid rösträttsmötet refererade till en text av författaren Helena 

Westermarck som menade att kvinnorna i landet borde kräva politiska rättigheter eftersom det 

var rättvist då männen ensamma inte var kapabla till att ”representera kvinnornas 

intressen”.133 Artikeln fortsatte i det efterföljande numret av tidningen och en kvinna som 

företrädde tjänarinnornas intressen på mötet menade att endast en yrkan på allmän och lika 

rösträtt för alla skulle få ”underklassens kvinnor att understöda öfverklassens i kampen för 

valrätt”. En kvinna från överklassen höll inte med vilket fick de närvarande arbetarkvinnorna 
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och några talare på mötet att kraftigt protestera. Mötesdeltagarna enades slutligen om att 

”allmän och direkt rösträtt samt valbarhet skulle tillerkännas medborgare som fyllt 21 år” 

oberoende av kön, utbildning och ekonomisk ställning.134  

 I januari 1905 hade Arbetaren utrymme att publicera en petition i arbetarlagstiftningen 

som var adresserat till ridderskapet och adeln. Den inleddes i nummer 2 med att peka på hur 

1900-talet tillhörde kvinnorna och arbetarna samt hur de efter hårt arbete lyckats förbättra sin 

ställning. Men det fanns en samhällsklass, som trots sin förening med de två föregående, stod 

för en stor arbetsbörda i Finland; de finska tjänarinnorna och pigorna. Petitionsförfattaren N. 

R af Ursin ville påverka adeln att förbättra lagstiftningen och stärka rättigheterna för 

underklassens kvinnor. Eller ännu bättre, som i USA, var kanske att skrota legohjonstadgan. 

Lagen som kontrollerade tjänstefolket, med fokus på kvinnorna i petitionen, kunde enbart få 

vara kvar om den skrevs om till att skydda den ”tjänande klassen”.135 Nils Robert af Ursin var 

beläst i Marx teorier och en av de första som förde arbetarrörelsen mot en socialistisk 

riktning. Han blev Finlands Arbetarpartis första ordförande när partiet bildades 1899.136 

  I nummer 10 den 24 januari 1905 publicerades en text om en expertkommitté som 

hade tillsatts av den finska senaten för att undersöka arbetsstatistik inom textilindustrin.  

10-timmars arbetsdag stod högt på agendan och kommittémedlemmen, arbetaren Johan 

Lindström från Åbo, ville föra fram frågan om det var möjligt att ”helt och hållet förbjuda 

nattarbete för kvinnliga arbetare”. Nattarbetet kunde skada den sköra kvinnokroppen och 

dessutom skada familjelivet.137   

 Tisdagen den 28 februari skrev Fanny Hult en insändare i Arbetaren (1905:25) som 

belyste folkbildningsarbetet i Finland. Även om upplysningsarbetet gick i rätt riktning var 

behovet att utbilda arbetar- och allmogekvinnorna stort i Finland. Trots svårigheten att 

tillskaffa sig kunskap i vissa delar av Finland, visade törsten på kunskap ”tecken till 

begynnande bildning” hos många mindre bemedlade kvinnor. Insändaren uppmuntrade till 

egenstudier när tiden tillät det och menade att ”mycket kunna vi lära af livet, blott vi se oss 

omkring med öppen blick. Sträfva vi därjemte efter bildande kunskaper, så skola vi kunna 

kunna gå allt vidare framåt”.138  

 Arbetaren (1905:31) publicerade en artikel om årsberättelsen för Borgå 

arbetarförening gällande det föregående året. Det var det fjärde året för föreningen och även 
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om den växte så var arbetarna i Borgå fortfarande likgiltiga. Ortens kvinnor framhölls som 

särskilt slöa, men det gällde dock inte alla och några kvinnor hade lagt grunden för en ”skild 

fruntimmers afdelning” vars stadgar hade nedtecknats den 6 mars, åtta dagar före artikelns 

publicering i Arbetaren.139  

 Lördagen den 27 maj publicerade tidningen (1905:55) en artikel om Tölö 

arbetarförenings talarklubb och dess avslutning för vinterterminen. Ida Ahlstedt höll ett tal om 

ställningen för de finska kvinnorna i samhället och framhöll hur viktigt det var för de 

arbetande kvinnorna i landet att kämpa ”för att höja sin ställning”. Föredraget bemöttes 

positivt av de manliga och kvinnliga medlemmarna.140 Ida Ahlstedt blev 1907 invald i 

lantdagen och var ledande inom det Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Hon satt dessutom 

med, som en av två kvinnor, i strejkkommittén som planerade storstrejken 1905. Historikern 

Maria Lähteenmäki anser att Ahlstedts aktivitet visar på den centrala roll som kvinnorna 

spelade i Finlands väg mot demokrati.141  

 Oravais kommun vid Österbottens kust beskrevs i Arbetaren (1905:75) för dess brist 

på föreningsliv. Tidningens tidigare redaktör Anders Käcklund, hade vid ett par tillfällen 

hållit föredrag i kommunen. Det hade dock inte resulterat i någon föreningsverksamhet även 

om grunden hade lagts. Jenny Kronman, som var en fattig arbetarkvinna, hade slutligen 

lyckats kalla arbetarna i kommunen, både männen och kvinnorna, till ett möte. Bara några 

dagar efter mötet hade den nybildade föreningen 120 medlemmar. I ett brev till tidningens 

redaktion berättade Kronman om de många sömnlösa nätterna hon haft med funderingar på 

hur hon på bästa sätt kunde hjälpa sina medbröder. En lokal arbetarförening med målet att 

”tillföra den moderna arbetarrörelsen nya krafter” var det bästa sättet, menade Kronman.142 

Kvinnor som Jenny Kronman var väl rustade för uppgiften att starta föreningar. Maria 

Lähteenmäki skriver om hur många hade fått sin träning i teaterklubbar, syjuntor och i 

diskussionsklubbar. Men framförallt hade de fått lära sig organisationsarbete inom 

arbetarföreningarna, nykterhetsavdelningarna och mer konkret genom ”handledning av 

medel- och överklasskvinnor”. Trots det gav ändå erfarenheten från de mindre grupperna 

arbetarkvinnorna den extra kompetensen som de mer välbeställda kvinnorna saknade. Vid ett 

rösträttsmöte i Helsingfors menade Helena Westermarck från Kvinnosaksförbundet Unionen 

att arbetarkvinnorna hade mer vana, rutin samt större skicklighet när det gällde att framträda 
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och hålla tal.143 Matias Kaihovirta anser dock att det är viktigt att poängtera att män och 

kvinnor behandlades olika och hur arbetarföreningarna ”hade en politisk agenda som 

upprätthöll en mycket strikt syn på hem, hushåll och familj. Det gällde även facken.144 Det 

framgår inte i artikeln i Arbetaren, men utgår man från Kaihovirtas forskning går det att se 

hur genussystemet gjorde det möjligt för kvinnor att ta initiativ och delta i formeringen av 

arbetarrörelsen i Finland, så länge könens ordningsstruktur inte rubbades.145  

 Lördagen den 16 december publicerades på första sidan av Arbetaren (1905:82) en 

stor uppmaning till kvinnoavdelningarna i ett flertal arbetarföreningar att samlas under 

söndagen klockan 12 på Järnvägstorget i Helsingfors. Även kvinnor som inte tillhörde några 

föreningar råddes delta i det planerade demonstrationståget, där målet var att framföra 

arbetarkvinnornas krav angående den blivande representationsreformen. Demonstrationen för 

kvinnors rösträtt hade planerats några dagar tidigare av arbeterskornas rösträttskommitté.146 

 Signaturen Dax skrev i nummer 4 den 27 januari 1906 om hur de svenskspråkiga 

arbetarna vaknat till slut och börjat samarbeta över språkgränsen för en bättre framtid. De 

svenskspråkiga arbeterskorna däremot, sov och drömde fortfarande. Anledningen till att de 

var så likgiltiga var för att de var högmodiga och inte ville räknas som arbeterskor. De levde 

hellre ett tufft liv i svåra förhållanden än att organisera sig och bilda föreningar. 

Fabriksarbeterskorna och sömmerskorna ansåg sig mer värda än vanliga arbetare menade 

artikelförfattaren. ”Deras vanvettiga misstag kommer att låta dem sjunka ännu djupare såvida 

de icke i tid öppna ögonen”.147 Funderingarna som Dax gav utryck för blir intressant om man 

kopplar samman genussystemet med socialismen i Finland 1906. En av punkterna i det 

socialdemokratiska partiprogrammet från Forssa 1903 var tydlig med målet om ”fullständig 

jämlikhet” mellan könen. I artikeln särskiljs tydligt män från kvinnor, arbetare från 

arbeterskor. Det är med andra ord två skilda världar som Dax målar upp gällande männen och 

kvinnorna, trots den målbild om gemenskap och jämlikhet som partiet gav uttryck för i 

partiprogrammet.148  

 Tidningen publicerade en artikel (1906:8) som tog upp hur fattigdom och förtvivlan 

kunde drabba ensamstående och arbetande kvinnor. En av tidningarna i Helsingfors hade 

några dagar tidigare skrivit om hur en kvinna tagit livet av sig själv och sitt barn. Enligt 
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Arbetaren var det en kort notis utan fördjupning som följts av några likgiltiga och kyliga 

kommentarer. Arbetaren ställde sig kritisk till hur ingen hade konstaterat hur kapitalet krävt 

ännu ett offer. Tidningen hoppades att den tragiska händelsen åtminstone kunde få några av 

arbetarkvinnorna att ansluta sig till arbetarföreningarna och på så sätt, likt de manliga 

arbetarna, förbättra sin ekonomiska och sociala ställning. För de ensamma arbeterskorna med 

barn var det särskilt viktigt att engagera sig menade Arbetaren, och ställde frågan om när 

arbetarkvinnorna skulle vakna upp.149 

 I en artikel om Åbo Svenska Arbetarförening skrevs det i Arbetaren (1906:21) om 

mötet som hade ägt rum den 20 maj. Föreningen hade grundat en kvinnoavdelning och alla de 

närvarande kvinnorna vid mötet hade skrivit in sig och blivit medlemmar. ”De voro 

visserligen ej så värst många, men början var god och, där något finnes kommer alltid litet 

till”.150 Den 30 juni undrade signaturen Primus i Arbetaren (1906:26) varför de 

svenskspråkiga kvinnorna var så likgiltiga inför fackföreningsrörelsen och manade till 

anslutning där en stark organisation skulle få kvinnorna till att känna sig säkra. Inaktiviteten 

skadade inte bara arbeterskorna utan pressade även ner lönerna för de manliga arbetarna. De 

oorganiserade arbetarkvinnorna var således både ett hot mot sig själva, mot männen och mot 

familjen som helhet. Dessutom blev de arbetande männen ofta fientligt inställda mot de 

kvinnliga arbetskollegorna och deras lägre löner. Skulle kvinnorna tävla på arbetsmarknaden 

behövde de göra samma uppoffringar och arbeta med samma disciplin som männen. Att jobba 

till underpris och ge arbetsgivarna möjligheten att pressa ner lönerna var ett svek mot den 

samlade underklassen menade Primus.151 Det var vardagliga problem som drog igång de 

finska kvinnornas samhällsengagemang, menar Maria Lähteenmäki. Redan i början av 1890-

talet började kvinnor ta initiativ till grundandet av en rad egna fackavdelningar. Men de ville 

även förena sina krafter med de finska männen och 1900 grundades Förbundet för 

arbetarkvinnor (fr.o.m. 1906 Socialdemokratiska kvinnoförbundet). Det var rikstäckande och 

fick ett starkt stöd av Finlands arbetarparti som grundades året innan. Det nya arbetarpartiet 

behövde växa och ”omyndiga och arbetstyngda kvinnor var lätta mål för agitation”.152  

 ”Kvinnorna och socialismen” var en rubrik till en text i Arbetaren (1906:28). 

Tidningen menade att när det handlade om att skriva och tala till kvinnor så var det normalt 

att ”slå an på känslans strängar”. Men i artikeln ville redaktionen för ovanlighetens skull 
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vädja till deras förstånd. De kvinnliga arbetarna behövde resa sig och bilda fackföreningar. De 

behövde arbeta för att höja lönen och förkorta arbetsdagen. Arbeterskornas fysik utsattes för 

hårdare påfrestningar i industrin än männens. Det påverkade hälsan och riskerade att de inte 

kunde föda starka och friska barn. Följden av det, menade tidningen, kunde bli att de 

kommande generationerna riskerade bli svaga och olyckliga. Lösningen låg i socialismen som 

hade möjligheten att befria de finska kvinnorna från industrialismens förbannelser, göra dem 

till medborgare och till männens jämlikar i ett fritt finskt samhälle. Dessutom behövde 

socialismen kvinnorna för att bidra med ”framtidens målmedvetna arbetare”.  De behövde 

även solidariskt stå vid de arbetande männens sida för att motarbeta den ojämna 

lönekonkurrensen. Tidningen konstaterade i slutet av artikeln hur de länge ignorerat 

kvinnorna men hur de slutligen tagit förnuftet till fånga med ambitionen att lära de arbetande 

kvinnorna att tänka. ”En tänkande kvinna är en socialistisk kvinna”.153 Kopplingen mellan 

socialismen och det rådande genussystemet framträder tydligt i texten. Kvinnorna behövde 

socialismen och socialismen behövde kvinnorna. Dessutom är isärhållnigen av könen 

framträdande, där socialismen är den sammanhållande kraften medan genussystemet lyfter 

fram det fysiska och psykiska som urskiljer män från kvinnor.154 

 Den 15 september skrev signaturen A. K-d en agitationsrapport i Arbetaren (1906:37) 

om löneläget vid Hellnes ångsåg i Vörå skärgård. Kvinnorna på arbetsplatsen hade yrkat på 

en lönehöjning från 1 mk 50 p. till 2 mk per dag. Männens löner låg på mellan 2 mk och 3 mk 

50 p. per dag. Arbeterskornas förfrågan om höjning av lönen hade dock fått avslag. Det var 

enligt rapporten ett bevis på hur arbetsgivaren exploaterade den kvinnliga arbetskraften. Vid 

framtida löneförfrågningar trodde rapportförfattaren att de arbetande kvinnorna vid ångsågen 

inte skulle nöja sig med önskan om en höjning till 2 mk, utan kräva det som var principiellt 

rätt. Lika lön för samma arbete. ”Om jag känner den österbottniska kvinnan rätt, så kommer 

hon nog genomdriva hvad hon en gång satt sig före”.155 Matias Kaihovirta menar att 

yrkeskunskap och lön var kopplat till genus och att männen, tack vare sin yrkeskunnighet 

”förtjänade bättre än kvinnorna”. I sin forskning av bruksarbetarna i Billnäs 1900 – 1920 

beskriver Kaihovirta hur lönestatistiken på bruket i Billnäs visar på hur arbetskraften delades 

in i ”skilda kategorier som implicit visar på en könsarbetsdelning”.156  
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 I en rad notiser rapporterades det i Arbetaren (1906:51) bland annat om hur 

löneförhandlingarna efter en bokbindarsstrejk lösts på ett förvånande sätt. Arbetsgivarens 

motstånd till lönekraven hade utmanats av arbetarnas kvinnliga representant som undrade om 

arbetsgivaren verkligen ville tvinga de unga arbeterskorna att skaffa sig inkomster på andra 

sätt? Enligt källor till tidningen hade frågan fått arbetsgivaren att rodna och gå med på de 

kvinnliga arbetarnas lönekrav. I en annan av notiserna, som även den tog upp 

bokbindarstrejken, hade en chef fått frågan om hur han trodde att en vuxen arbeterska skulle 

kunna klara sig på en månadsinkomst på 35 till 45 mk? Arbetsgivaren hade svarat att de 

kvinnliga arbetarna skulle ses som maskindelar och borde värdesättas därefter. De har ändå så 

små anspråk i vardagen så de borde klara sig på en lön runt 40 mk, menade chefen.157 

 Under rubriken ”Småprat” skrev signaturen Mia i nummer 62 den 19 december 1906, 

om politiska frågor med fokus på de svenskspråkiga arbetarna och arbeterskorna. De finska 

kvinnornas nyvunna rösträtt krävde att de var pålästa för att veta vilket parti som bäst 

gynnade deras intressen. Problemet var att de flesta av de arbetande kvinnorna inte hade tid 

och på fritiden ville många kvinnor roa sig. Men det fanns andra sätt att underhålla sig på än 

att gå på ”baler ock soaréer” menade Mia. Sammanträden och diskussionsaftnar var både 

lärorika och underhållande, och istället för att läsa noveller och romaner uppmuntrades 

arbeterskorna att läsa de första sidorna i tidningen samt texter som behandlade sociala frågor. 

De gifta kvinnorna hade andra åtaganden och där kunde självstudierna krocka med 

hemuppgifterna. Bränd mat skulle inte glädja mannen i hushållet. Men om mannen läste 

tidningen högt, istället för tyst och för sig själv, kunde även hustrun få del av de dagliga 

frågorna samtidigt som hon lagade mat. Det var en uppmuntran som möjligen kunde ge 

mannen en ”kamrat i sin hustru”.158 Genussystemet innefattar även genuskontrakt mellan 

könen och innebär ”konkreta föreställningar” om hur kvinnor och män ska bete sig mot 

varandra exempelvis i relationen eller på arbetet. Genussystemet är då ”den process som via 

kontrakten skapar ny segregering, ny hierarkisering”. Genuskontraktet blir särskilt tydligt om 

man ser på de gifta kvinnorna i artikeln. Kontraktet öppnar upp för att förstå och framställa 

gränserna för de gifta kvinnornas möjligheter när det kom till att vara en del av den nyvunna 

rösträtten. De ogifta kvinnorna i texten, som inte lika tydligt innefattas av genuskontraktet, 

uppmanades ta plats och arbeta för en ljusare framtid. Genussystemet kan sägas ha gett 

kvinnorna möjligheten att påverka sin framtid i Finland, om än separat från männen.159  

                                                
157 ”Strålkastare!”, Arbetaren 10/11 1906. 
158 Mia, ”Småprat”, Arbetaren 19/12 1906. 
159 Hirdman 1988, s. 54 & 57. 
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 För det kommande året låg fokus i Arbetaren (1906:64) på att försöka bilda en stark 

och livfull svensk arbetarförening och på så sätt bli ett föredöme för landsbygden.  

 Den svensktalande arbetaren måste väckas från sin djupa sömn. Må vi därför 

föranstalta föredrag, billiga nöjestillställningar etc. Låt oss bilda teaterklubbar och 

gymnastikföreningar, men framför allt en stor ock kraftig kvinnoavdelning.160 

Slutsats 
De svenskspråkiga arbetarkvinnornas rättigheter var till stora delar samma som för männen. 

Även om kvinnorna beskrevs som mer lata och oengagerade än männen, likt jämförelsen 

mellan de svensk- och finskspråkiga arbetarna, var rösträtt, bättre löner och bättre arbetstider 

tydliga mål tillsammans med uppmaningen att engagera sig i arbetar- och fackförenings-

rörelsen. Ansvaret för familjen och hushållet lades på kvinnan och en stor fråga var 

arbetslösheten som enligt tidningen var tuffare för kvinnorna som riskerade hamna i 

prostitution. Upplysning och utbildning var också viktigt precis som det var för männen. 

Däremot går det att se en skillnad gällande möjligheterna för arbetarkvinnorna i artiklarna om 

man applicerar genussystemets logik. Män och kvinnor hålls ofta åtskilda i texterna och 

tilldelas olika egenskaper. Följden blir att det manliga framställs som norm. Samtidigt är den 

finska socialismen som framkommer i Arbetaren tydlig med att lyfta fram vikten av 

jämställdhet i samhället. Jämställdhet så länge socialismen höll sig inom genussystemet.  

Ett exempel på det är hur Arbetaren kritiserade en insändares åsikt om hur kvinnorna 

borde återgå till sysslorna i hemmen och menade att det var fullt möjligt för en kvinna att 

hinna med både hem och arbete.161 Genussystemets ordningsstruktur, i vilken de kvinnliga 

arbetarna beskrevs som åtskilda från männen inom arbetarrörelsen, samt hierarkin med 

mannen som norm, är tydlig och återkommande i Arbetarens artiklar. Ofta i kombination och 

relation till socialismen. Man skulle kunna hävda att möjligheterna fanns där för de 

svenskspråkiga arbetarkvinnorna, men förutsättningarna var annorlunda eftersom de fick 

navigera inom genussystemets isärhållande och normskapande ramar. 

 
 

                                                
160 H. N, “Framtidstankar”, Arbetaren 29/12 1906. 
161 F. T, Arbetaren 2/7 1904. 
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Sammanfattning 

Finland blev 1809, efter att ha varit en del av Sverige, ett autonomt storfurstendöme i det 

ryska riket. Ryssland behöll den svenska regeringsformen, men började i slutet av 1800-talet 

införa impopulära förryskningsåtgärder. Ryssland låg i krig med Japan samtidigt som en 

strejk lamslog landet och spred sig till Finland. Efter den finska storstrejken 1905 framfördes 

krav på nationell suveränitet och införandet av universell och lika rösträtt varav den pressade 

tsaren gick med på de finska kraven. Den parlamentariska reformen som baserades på 

universell och lika rösträtt för både män och kvinnor erkändes och Finland återfick sin 

autonomi. Arbetarrörelsen i Finland hade växt stadigt och hämtat influenser från socialismen i 

Europa. Borgerligheten i Finland lyckades inte bromsa socialismens frammarsch och 1899 

bildades Finlands arbetarparti. År 1901 grundades tidningen Arbetaren som var de 

svenskspråkiga arbetarnas organ i Finland.  

För arbetarna handlade det i början av 1900-talet om att organisera sig och i linje 

med socialismen kämpade de för ökade rättigheter. Språkkonflikter fanns men ansågs vara 

något som tillhörde det förgångna mellan fennomaner och svekomaner. De svenskspråkiga 

arbetarna var i en klar minoritet och tidningen Arbetaren betonade vikten av att organisera 

sig. Arbetarna beskrevs i tidningen som lata, oengagerade och i viss mån outbildade i 

jämförelse med de finskspråkiga arbetarna. De uppmuntrades att bilda föreningar och agitera 

med målet att sprida kunskap om arbetarnas skyldigheter och rättigheter. Språket blev en stor 

fråga efter storstrejken och rätten till det svenska språket var central. Språkfrågan hade inte 

varit ett större problem när arbetarrörelsen kämpade för rösträtten, men blossade upp efter 

storstrejken tillsammans med frågan om de svenskspråkiga skulle bryta sig loss ur partiet och 

starta ett eget socialdemokratiskt parti. Slutligen enades man om att det svenska språket bäst 

skulle förvaltas om de fortsatte vara en del av Finlands Socialdemokratiska parti, samtidigt 

som borgarna och liberalerna anklagades för att ha försökt slå in en språkkil i arbetarrörelsen. 

Kvinnorna kämpade för samma sak som männen men kampen pågick på en annan nivå. Målet 

om jämställdhet var en central del av socialismen, men kvinnorna jämfördes hela tiden i 

relation till männen och där tidningen Arbetaren ofta lyfte fram skillnader mellan könen.  

Tidningen Arbetaren framställde hur de svenskspråkiga arbetarna kämpade på 

minoritetsnationalistiska grunder för att som svenskspråkig arbetarbefolkning äga rätten att 

leva och utvecklas i Finland. De svenskspråkiga kvinnorna förde en liknande kamp, men den 

upprätthöll sig inom genussystemets isärhållande logik. Det var skillnad på män och kvinnor i 

kampen om rättigheter, frihet och språk. Målen nådde de dock tillsammans. 
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