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ABSTRACT 

The civil war in Finland became a great political battle between the Swedish Social Demo-

cratic Party (SAP) and the Swedish Social Democratic Left-Wing Party (SSV) during spring 

1918. Few studies about Swedish media report have been published that has a connection to 

the Finnish civil war. This composition has compared three socialist newspapers – Folkets 

Dagblad Politiken (FDP), Norrskensflamman and Social-Demokraten – formation of opinion. 

In the Swedish parliament’s lower chamber a significant interpellation debate took place, 

which this composition compares with the newspapers, in order to identify if the debate 

affected the newspapers reports.  

This composition administers a qualitative method by the use of text analytical elements. This 

allows findings of differences in the media reports during February 1918. The newspapers 

media opinion and the lower chamber members’ statements’ has been studied throughout 

three aspects: which causalities they gave to the civil war, how they related to the Swedish 

government commitment to Finland and how they related to the national political “Finnish 

debate”. In general, the Left-Wing Party supported the Finnish social democrats rising, 

whereas the Swedish Social Democrats couldn’t authorize the rising. Instead they emphasized 

that they acted on the will of the Swedish population, by keeping Sweden out of the war. 

The differences between the Left-Wing Party and the Social Democrats were vast during the 

debate.  One could understand this polemic by applying Gunnar Sjöbloms theoretical concept 

of how parties construct their political ambitions in a multiparty system. The Left-Wing was 

more idealistic in the debate, compared to the Social Democrats who were more practical. The 

Social Democrats was for the first time in Swedish history in a ministry cabinet, together with 

the Liberal Party. Thus the ambition for the SAP was to show their voters that the party was 

“governmental capable”. SAP couldn’t legitimize nor admit the Finnish rising, thus they 

accentuated the democratic inviolableness. SSVs’ more idealistic standpoint became clear 

when they supported the Finnish Social Democratic rising. Therefore, SAPs’ focus was to 

maximize their parliamentary influence, while SSVs’ focus was to realize their political, 

ideological program. Thus the parties’ had different political ambition, which became clear 

during the “Finland debate”.  

Keywords: Finnish civil war, SAP, SSV, Folkets Dagblad Politiken, Norrskensflamman, 

Social-Demokraten, formation of opinion.  

http://tyda.se/search/emphasize?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=nb&lang%5B2%5D=sv
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1. INLEDNING 

Den 27:e januari 1918 bröt det finska inbördeskriget ut, vilket i efterhand blivit ett nedtystat 

krig.
1
 När det väl beskrivits har det i historieskrivningen kallats bland annat för ett frihetskrig 

eller ett självständighetskrig från ryskt inflytande. I mer modern forskning har denna bild 

reviderats, då det snarare var ett inbördeskrig mellan den borgerliga vita sidan
2
 och den 

arbetande röda sidan i Finland.
3
 

Inbördeskrigets fasor begångna av den vita sidan har kommit fram allt mer i ljuset, framför 

allt efter Heikki Ylikangas bok Vägen till Tammerfors publicerades. I boken beskrivs hur den 

vita sidan, såväl som den röda, begick grymma övergrepp. Boken ledde till att en hätsk debatt 

uppstod i Finland, huruvida historieskrivningen stämde överens med verkligheten eller ej.
4
 

På det finska inbördeskriget finns det mycket forskning gjord på området, i synnerhet ur ett 

finskt perspektiv. Forskning om Sveriges hållning till kriget är emellertid relativt outforskat. 

Sverige hade uttryckt en strikt neutralitet vid världskrigets utbrott 1914 och kom att påverkas i 

hög grad av Finlands inre stridigheter. Landet i öster delade Sveriges historia, språk och 

kultur, varför många kom att sympatisera med Finlands öde.  

I Sverige satt för första gången det socialdemokratiska arbetarpartiet
5
 i regeringsposition, 

tillsammans med det liberala partiet. SAP hade, i likhet med flera andra socialdemokratiska 

partier i Europa, haft en turbulent period vid sekelskiftet 1800/1900. På flera håll hade det 

skett utbrytningar inom de socialdemokratiska partierna och en tydlig dikotomi mellan en 

revolutionär och en reformistisk falang uppstod inom partiet. I Sverige bröt sig 1917 en del ur 

det socialdemokratiska partiet ut och bildade Sveriges socialdemokratiska vänsterparti
6
. Den 

gemensamma nämnaren mellan dessa partier var att de båda sade sig företräda arbetarnas 

intressen och frågor.  

Händelserna i Finland blev en stor politisk strid mellan just SAP och SSV, och partiernas 

meningsskiljaktigheter blottades. Vilket av partierna sågs vara arbetarnas yttersta företrädare? 

Hjalmar Branting, ledaren för det socialdemokratiska arbetarpartiet, sägs ha sagt i anslutning 

till det finska inbördeskriget: ”[…] om han (det vill säga Hjalmar Branting, förf. anm.) står i 

                                                 
1
 http://www.dn.se/kultur-noje/essa/det-nedtystade-klasskriget/, publicerad 2010-01-05 12:44, hämtat: 2015-04-

08 07:54. 
2
 Även kallad ”Svarta gardet” i tidningarna Folkets Dagblad Politiken och Norrskensflamman. 

3
 Ibid.  

4
 Ibid. 

5
 Hädanefter benämns socialdemokratiska arbetarpartiet som ”SAP”. 

6
 Hädanefter benämns Sveriges socialdemokratiska vänsterparti som ”SSV”.  

http://www.dn.se/kultur-noje/essa/det-nedtystade-klasskriget/
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valet mellan arbetarrörelse och demokrati, måste han välja det senare”.
7
 Citatet visar att 

Branting inte kunde sympatisera med arbetarresningen i Finland, fastän han möjligen 

sympatiserade med arbetarrörelsen i stort. Vänstersocialistiska partiet i Sverige kom i sin tur 

att sympatisera med arbetarresningen i Finland och såg den som ett steg i den internationella 

socialistiska revolutionen. 

Splittringen mellan SAP-SSV var alltså inte en unik företeelse för Sverige, utan en del av en 

europeisk kontext. I riksdagens andra kammare uppstod en hätsk debatt den 20:e februari 

1918 rörande hur Sveriges regering skulle agera i anslutning till det finska inbördeskriget. En 

stor fråga som regeringen ställdes inför var om Sverige skulle blanda sig i Finlands inre ange-

lägenheter eller inte. I debatten gav flera riksdagsledamöterna sin officiella syn på det finska 

inbördeskriget, vilket borde ha påverkat samhällets opinionsbildning.   

1918 års främsta, och kanske även för många det enda, kommunikationsmedel från parti till 

folk var tidningar. Därför är det av intresse att studera tidningspolemiken i samband med 

finska inbördeskriget, i synnerhet hur SAP:s och SSV:s ställde sig till arbetarresningen i 

Finland och huruvida respektive parti kunde förlika sig med en arbetarresning eller ej. Det är 

även av intresse att studera om opinionsbildningen ändras under den undersökta perioden och 

om interpellationsdebatten påverkade tidningarnas rapportering. 

Polemiken mellan SAP-SSV är det som denna studie ämnar undersöka. Det finns en uppenbar 

forskningslucka på ämnet, vilket denna studie ämnar ge sitt bidrag till. Frågor som ”vad 

tänkte folk i allmänhet, i anslutning till finska inbördeskriget?” är omöjliga att svara på, 

eftersom det inte finns några opinionsundersökningar från denna tid. Men det finns bevarade 

opinioner från denna tid, som i exempelvis tidningars opinionsbildande material. Studien 

undersöker således tre socialistiska tidningar – Norrskensflamman, Folkets Dagblad Politiken 

och Social-Demokraten, det vill säga två vänstersocialistiska tidningar och en social-

demokratisk – som sedermera jämförs sinsemellan och med riksdagens officiella hållning. 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga och jämföra den socialistiska opinionsbildningen, så 

som den kom i uttryck i tre tidningar samt i riksdagen i anslutning till det finska inbördes-

kriget 1918. Ett särskilt fokus ligger på att studera relationen mellan pressdebatten och riks-

                                                 
7
 Jägerskiöld, Stig, Gustaf Mannerheim 1918, Stockholm, 1967, sid. 151.  
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dagens interpellationsdebatt, i fråga om det går att skönja skillnader, men även förändringar, 

mellan tidningarna och riksdagsdebatten.  

Uppsatsens syfte konkretiseras med följande frågeställningar: 

 Vilka orsaksförklaringar till det finska inbördeskrigets gav tidningarna och riksdags-

ledamöterna? Förändrades tidningarnas skildringar över tid och i så fall hur? 

 Hur ställde sig tidningarna och riksdagsledamöterna till regeringens utrikespolitiska 

strävanden i anslutning till det finska inbördeskriget? Förändrades tidningarnas 

hållning över tid och i så fall hur? 

 Hur användes frågan om det finska inbördeskriget i den nationella politiska debatten?  

 Varför argumenterade de politiska aktörerna som de gjorde? Hur kan detta förklaras 

utifrån Gunnar Sjöbloms teoretiska begrepp kring politiska partiers målsättningar? 

 

1.2 BAKGRUND 

I denna del berörs kortfattat varför det finska inbördeskriget bröt ut och hur kriget kom att 

påverka Sveriges utrikes- och inrikespolitik. Dessutom berörs den svenska pressens ut-

veckling, främst med fokus på hur de socialistiska tidningarna såg ut under den berörda tids-

perioden. Tidningars ledare behandlas likaså, för att visa på hur ledaren utvecklats i Sverige.  

 

1.2.1 Finlands och Sveriges politik under första världskriget 

I den politiska turbulensen som efterföljde februarirevolutionen i Ryssland 1917, med bland 

annat tsardömets sammanstörtning, utropade flera nationer självständighet från det ryska 

riket. Ett av dessa länder var Finland, som under drygt 100 år varit ett storfurstendöme under 

den ryska fanan. Den finska parlamentariska makten var förlagd till lantdagen, som i och med 

självständighetsförklaringen upphöjdes till att inneha den exekutiva och lagstiftande makten i 

landet. Utrikespolitiken och det militära skulle dock fortsätta vara ryska angelägenheter. 

Därmed erhöll Finland endast en halv självständighet. Den ryska interimsregeringen med 

Alexander Kerenskij i spetsen godkände emellertid inte Finlands självständighets-

proklamering och upplöste den finska socialdemokratiska lantdagen den 31:a juli samma år. 
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Resultatet i höstens nyval blev en borgerlig majoritet, vilket oundvikligen ledde till ett kraftigt 

missnöje hos de finska socialdemokraterna.
8
 

Efter det bolsjevikiska maktövertagandet i Ryssland under oktoberrevolutionen, arbetade den 

borgerliga lantdagen i Finland med att erhålla en fullständig självständighet gentemot 

Ryssland, vilket sedermera godkändes av det bolsjevikiska partiet med Vladimir Lenin som 

ledare. I Finland fanns det dock kvar flera förband av rysk militär. Den finska lantdagen 

upprättade skyddskårer i landet i januari 1918, dels för att skapa en stark ordningsmakt i 

landet men också för att forsla bort de ryska trupperna. Beslutet om upprättandet av skydds-

kårer möttes av stark kritik från det socialdemokratiska hållet i landet. Den borgerliga lant-

dagen flyttade sitt högkvarter till staden Vasa, där borgarna hade ett starkt fäste, samtidigt 

som skyddskårerna utropades att vara regeringens egna styrkor. Kort därefter upprättades ett 

socialdemokratiskt folkkommissariat i södra Finland. Den 27:e januari 1918 utbröt inbördes 

stridigheter mellan socialdemokratiska styrkor och regeringens skyddskårer.
9
 

Under världskrigets inledningsskede 1914 dikterades Sveriges utrikespolitik, som innebar att 

Sverige skulle förhålla sig strikt neutrala i kriget. Sverige var bland de första nationerna som 

erkände Finlands självständighet, men påverkades i hög grad av Finlands inbördeskrig. 

Sveriges regering ställdes inför vägskälet om en svensk intervention skulle landsättas i 

Finlands inre angelägenheter eller inte. Även frågan om Sverige skulle hjälpa Finland i dess 

inre stridigheter väcktes. Till vilken sida av kriget som denna hjälp skulle utgå ifrån var 

emellertid långt ifrån självklar för den socialliberala svenska regeringen. Utifrån dessa 

situationer uppstod den stora Finlandsdebatten i Sverige, som engagerade samtliga politiska 

partier och dess press i Sverige. 

Sverige hade nyligen haft en turbulent politisk period med världskriget som påverkansfaktor. 

Den konservativa regeringen ledd av Hjalmar Hammarskjöld tvingades avgå under våren 

1917, pga. förtroendebrist. Till följd av detta minskade även förtroendet för det borgerliga 

partiet, samtidigt som förtroendet ökade åt motsatta håll. Efter höstvalet 1917 kunde det 

liberala partiet tillsammans med socialdemokraterna skapa en koalitionsregering ledd av den 

liberala statsministern Nils Edén. Detta var första gången i svensk historia som det social-

demokratiska partiet erhöll ministerposter i en regering.
10

  

                                                 
8
 Ylikangas, Heikki, Vägen till Tammerfors – striden mellan röda och vita i finska inbördeskriget 1918, 

Stockholm, 1995, sid. 25. 
9
 Ylikangas, sid. 26. 

10
 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars, Det svenska samhället, 1720-2010 – Böndernas och arbetarnas tid, 

Lund, 2013, sid. 222f.  
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Inom SAP hade det under en längre tid funnits inre motsättningar mellan en revolutionär 

falang och en reformistisk falang. Med påverkan från den politiska turbulensen i Ryssland och 

Europa splittrades SAP organisatoriskt, då den revolutionära falangen bröt sig ur partiet och 

bildade SSV i maj 1917.
11

 Denna utbrytning påverkade även den socialdemokratiska pressen, 

då flera tidningar bytte sympatier. Bland dessa tidningar hör exempelvis Norrskensflamman 

och Folkets Dagblad Politiken som i stället blev viktiga vänstersocialistiska pressorgan.
12

  

 

1.2.2 Presshistoria  

Lars Johan Hierta pekas i dag ut som Sveriges moderna tidningspionjär, då han var först ut att 

förena nyheter med politiska kommentarer och underhållningsalster på en och samma plats – i 

den liberala tidningen Aftonbladet. Hierta drev inte bara tidningen utifrån ideologiska skäl, 

utan hade även politiska och ekonomiska syften med tidningen. Han ville dels se en 

liberalisering av samhället, då han var emot Karl XIV Johans konservativa allenavälde, 

samtidigt som Hierta ville skapa opinion kring implementeringen av olika frihandelsavtal.
13

 

Företags- och medelklassmannen Hierta inspirerade andra att följa hans spår och allt fler 

tidningar grundades i liberaliseringsviljans tidevarv. 1864 grundades den liberala tidningen 

Dagens Nyheter – samma årtionde som olika parlamentariska incitament implementerades i 

den svenska politiken, som exempelvis tvåkammarsystemets inrättande.
14

 

Med en kommersialisering av tidningar med annonsering kunde produktionskostnaderna 

täckas upp, vilket ledde till att priserna på tidningar sjönk dramatiskt. Samtidigt ökade efter-

frågan och på allt fler håll grundades ortsbaserade tidningar. Oftast hade tidningarna en 

politisk prägel men det fanns sällan en koppling mellan pressen och politiska partier. Denna 

obundenhet gällde främst de liberala och konservativa tidningarna. När arbetsrörelsen på 

allvar satte fart under 1880-talet grundades flera socialistiska tidningar runt om i landet. 

Rörelsen skapade starka förbindelser mellan pressen och partiet, eftersom de snabbt ville få 

ett nationellt stöd för arbetarrelaterade frågor samtidigt som de ville få politisk makt genom 

de nationella valen. Dessa tidningar hade ekonomiska, politiska och organisatoriska band med 

partiet. Ofta var redaktörerna för dessa tidningar även aktiva inom det politiska livet.
15

 

                                                 
11

 Hedenborg & Kvarnström, sid. 222.  
12

 Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per, A History of the Press in Sweden, Göteborg, 2010, sid. 169.  
13

 Nord, Lars, Vår tids ledare – en studie av den svenska dagspressens politiska opinionsbildning, Stockholm, 

2001, sid. 79.  
14

 Gustafsson, Karl Erik & Hadenius, Stig, Svensk presspolitik, Stockholm, 1976, sid. 38.  
15

 Gustafsson & Rydén, sid. 169. 
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Med SSV:s uppkomst bytte flera etablerade socialdemokratiska tidningar sympatier med att i 

stället aktivt stöda det vänstersocialistiska partiet. Exempel på före detta socialdemokratiska 

tidningar som reviderade sin politiska prägel var Norrskensflamman, Nya Norrland och 

Västerbottens Folkblad. Tidningarna var en nödvändighet för partiernas kommunikation med 

folket, och partier kunde knappt existera utan en etablerad press. Det visas genom att det 

socialdemokratiska partiet snabbt etablerade nya tidningar, som exempel Norrländska 

Socialdemokraten som skulle ersätta de förlorade tidningarna i norr.
16

  

En sista aspekt som är av intresse för denna studie är ledarens historiska roll i svenska 

tidningar och på vilket sätt den kan ses som opinionsbildande. Vid sekelskiftet 1800/1900 

uppstod det moderna partiväsendet i Sverige. Då tidningar var en nödvändighet för partiers 

fortlevnad blev den svenska pressen allt mer politisk bunden, vilket gällde de allra flesta 

tidningar med ideologisk grund. I stället för att vara en granskande part av makthavarna, kom 

fokus att ligga på att kritisera de politiska opponenterna med annan ideologisk grund.
17

  

Den socialdemokratiska pressen kan sägas vara pionjärer inom denna utveckling mot en parti-

styrd press. Partiet insåg värdet i opinionsbildningen genom ledare och utnyttjade denna platt-

form till fullo. På 1880-talet fanns det runt 20 socialdemokratiska dagstidningar som hade till 

uppgift att samla stöd för partiets egna frågor.
18

 

Den partistyrda pressen kunde ha olika former av samarbete mellan partiet och tidnings-

redaktionen. Inom de flesta socialdemokratiska tidningarna fanns det ekonomiskt samarbete, 

samtidigt som politiker ofta var chefredaktörer för tidningar. För de liberala och konservativa 

tidningarna fanns det ingen ägarbundenhet, men det fanns det andra former av samarbete 

inom dess press, vilket gav samma resultat för utformningen av ledare som i de 

socialdemokratiska tidningarna. Ledarna blev alltså ett språkrör för partiet – en direkt 

kommunikationskanal från partiet till folket.
19

 

I en jämförelse med dagens ledare har inte längre tidningars ledare ensamrätten på att vara 

opinionsbildande, då allt fler opinionsbildande kanaler skapats i samhället. Tidningar är i dag 

oftast politiskt obundna men kan mycket väl ha en ideologisk grund. Tidningar i dag tar alltså 

självständigt ställning i politiska sakfrågor, utan att moderpartiet styr tidningens opinions-

bildning.
20

 Detta skiljer sig alltså från tidningarna under 1900-talets början. Ledare var, i dag 

                                                 
16

 Gustafsson & Hadenius, sid. 42f.  
17

 Nord, sid. 81.  
18

 Ibid., sid. 82.  
19

 Ibid., sid. 84.  
20

 Ibid., sid. 4, 12. 
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som då, ett manifest av en tidnings politiska ideologi och ledaren skiljde sig från övrig 

journalistisk prosa. Ofta var ledaren en tidnings mest utarbetade text och hade en komplex 

sammansättning. Ledare var till skillnad mot nyhetstexter värderande och tog tydliga 

opinionsmässiga ställningstaganden.
21

  

De tidningar som uppsatsen behandlar är Norrskensflamman, Folkets Dagblad Politiken 

(FDP) och Social-Demokraten. De två förstnämnda var vänstersocialistiska tidningar och 

Social-Demokraten var en socialdemokratisk tidning. Norrskensflammans redaktion var 

förlagd i Luleå, medan de två sistnämnda tidningar var förlagda i Stockholm. Samtliga 

tidningar var sexdagarstidningar. Urvalet av källmaterial har skett med hänsyn till den tidigare 

forskningen. I den framkommer bland annat att den svenska interventionen strandade pga. 

arbetarrörelsens starka fäste i norra Sverige. Därför är det intressant att även lägga till 

Norrskensflamman, som skulle täcka av det norrbottniska spridningsområdet, för att se om 

uppmaningen om en arbetarresning i norra Sverige verkligen var aktuell eller inte.  

 

1.3 TIDIGARE FORSKNING 

Svensk opinionsbildningen i samband med det finska inbördeskriget är föga undersökt, och ett 

rikt obearbetat källmaterial finns till förfogande för forskare på detta ämne. Det finns dock 

många nationella och internationella studier på opinionsforskning i allmänhet, men den 

svenska opinionen i samband med finska inbördeskriget ligger i synnerhet i sin linda. På sina 

håll har den svenska regeringens agerande och hållning i samband till Finlands inbördeskrig 

berörts. Även riksdagens interpellationsdebatt har studerats av undertecknad i form av en b-

uppsats.
22

  

Denna del disponeras på så vis att en diskussion och definiering av begreppet opinions-

bildning lyfts, för att sedermera beröra forskningsläget om Sveriges förhållningssätt till 

Finland under det finska inbördeskriget.  

 

1.3.1 Politisk opinionsbildning 

Det finns omfattande forskning gjord på opinionsbildning och politisk opinionsbildning. 

Ragnar Waldahl, professor vid Institutionen för medier och kommunikation vid Oslo 

                                                 
21

 Nord, sid. 54–56.  
22

 Henriksson, Joakim, Är Finlands sak vår? En studie av Sveriges andra kammares riksdagsdebatt om det 

finska inbördeskriget 1918, Umeå, 2015.  
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universitet, berör i sin bok Opinion og demokrati begreppet offentlig opinionsbildning. Han 

betonar att begreppet är komplext och som inte har någon entydig definition. Waldahl ger 

emellertid en tolkning av begreppet: ”Premisset er at borgarne konstruerer samfunnets 

offentlige opinion i sitt møte med en virkelighet som de må forholde seg til, og som de former 

gjennom sin fortolkning av den”.
23

 Vidare menar Waldahl att opinionsbildning påverkas 

främst i tre led: samhällets medborgare i dess engagemang i olika sakfrågor, politiken med 

dess beslutsfattande i olika spörsmål samt medierna med dess kommunikativa roll mellan 

medborgare och myndigheter.
24

 

Waldahl framhåller att opinionsbildning består av tre huvudelement: dels medborgares 

utformning av sina uppfattningar i aktuella frågor, dels samordning av dessa hållningar till en 

kollektiv opinion och dels kopplingen mellan samhällets offentliga opinion och politiska 

processer.
25

 Waldahl poängterar att medierna spelar stor roll i opinionsbildningsprocessen, i 

att transformera opinion på individuell nivå, till kollektiv nivå och slutligen till politisk nivå. 

Dock finns det fler faktorer än medier som spelar roll, som exempelvis ledarskapets 

förmedling av olika uppfattningar inom olika rörelser, såsom fackföreningar, partier och olika 

intressegrupper. Dessa prioriterar vissa sakfrågor över andra och skapar därefter en intern 

debatt kring frågan.
26

 

Vidare menar Waldahl att den offentliga opinionen går igenom fyra olika faser. Den första 

fasen kallar han för introduksjonsfasen, det vill säga där opinionen skapas hos individen. I den 

andra fasen, etableringsfasen, har opinionen transformerats till att bli en kollektiv, gemensam 

opinion för en större massa. Den tredje fasen, konsolideringsfasen, legitimeras opinionen och 

försvaras av dess förkämpar. Opinionen har då blivit intressant för en större samhällskontext, 

för att sedermera transformeras till den sista fasen, beslutningsfasen.
27

 I denna fas förändras 

opinionens karaktär till att bli ett spörsmål där olika politiska aktörer ger olika politiska 

alternativ till opinionen. Opinionen får alltså en politisk innebörd där opinionen influerar det 

politiska beslutsfattandet.
28

 

Forskning på opinion har alltså berörts i omfattande grad. Olika tillämpningar på opinions-

forskning har bland annat Brett Holman genomfört i sin studie om opinionsbildning i 

anslutning till debatten rörande Royal Air Force (RAF) upprustning eller nedrustning 1935. 

                                                 
23

 Waldahl, Ragnar, Opinion og demokrati, Oslo, 2007, sid. 10.  
24

 Ibid., sid. 10. 
25

 Ibid., sid. 97. 
26

 Ibid., sid. 104. 
27

 Ibid., sid. 108–112. 
28

 Ibid., sid. 171f.  
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Holman slår fast att det är omöjligt att ta reda på hur folk i allmänhet ställde sig till debatten, 

då opinionsundersökningar inte hade introducerats. I stället föreslår han att tidningarnas 

opinioner får utgöra folkets opinioner, och Holman ser tre anledningar till detta. Det första 

kallar han influence, det vill säga tidningar var folkets primära informationskälla, och det enda 

informationsmedium som sträckte sig till den stora massan. Det andra gäller expression, det 

vill säga att tidningar ofta hade möjlighet att interagera med läsarna, i form av insändare och 

andra kommentarer från allmänheten. Detta menar Holman ger oss en viss insikt till hur 

allmänhetens ställde sig till olika frågor. Den sista anledningen till motiverandet av tidningar 

som ett historiskt källmaterial är att pressen var ett språkrör för politiska partier. I Stor-

britannien använde de brittiska ledarna sig av tidningar för att kommunicera med folket och 

för att skapa opinion kring olika politiska frågor.
29

 

Lars Nord har i sin avhandling om tidningars ledare berört hur opinionsbildningen inom 

tidningsvärlden sker. Han menar först och främst att ett kriterium för att en demokrati ska 

kunna vara fulländad måste det bland annat finnas en fri opinionsbildning. Genom den fria 

debatten och det fria kritiserandet förverkligas den fria opinionsbildningen inom den liberala 

teorin. De åsikter som är fria ska även ha spridningsrätt, det vill säga att det ska finnas 

medium för åsikter, kritik och ”löst tyckande”, och dessa ska fritt kunna konkurrera med 

andra åsiktsströmningar. På så vis uppfylls en pluralistisk diskussionsdemokrati.
30

 

Nord menar att inom en diskussionsdemokrati finns det olika teorier kring hur det ideala 

samspelet mellan pressen och den politiska makten ska vara utformat. Inom den frihetliga 

pressteorin ska pressen och politiska partier vara åtskilda. Pressens huvudfunktion är att 

granska makten i ett land och oberoende förmedla detta vidare till medborgarna. Partipress-

teorin bygger å sin sida på att en mångfald av pluralistiska åsiktsströmningar ska finnas, och 

pressens uppgift är att förverkliga detta spridande, inte att granska makten. Denna utveckling 

hade Norden främst under 1900-talets första decennier och Norden sågs som unik i detta 

avseende: ”Symbiosen mellan press och parti har aldrig funnit samma acceptans i omvärlden 

som i de skandinaviska länderna”.
31

 Därmed var pressen i Sverige under denna tid till stor del 

styrd av den politiska makten. Mellan partier och pressen fanns det olika nivåer av samarbete: 

organisatoriska band (ägande, kontaktnätverk), gemensamma målsättningar (viss eller hel 

lojalitet kring särskilda principfrågor) och partimedlemmar/sympatisörer (politisk partiskhet 

                                                 
29

 Holman, Brett, ”The Air Panic of 1935: British Press Opinion between Disarmament and Rearmament”, 

Journal of Contemporary History, Vol. 46(2), London, 2011, sid. 289f.  
30

 Nord, sid. 63–65.  
31

 Ibid., sid. 69.  
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bland läsarkretsen). I synnerhet gällde dessa band mellan det socialdemokratiska partiet och 

dess press, men gällde även i allmänhet de allra flesta tidningar.
32

 

Nord betonar att inom den offentliga demokratin har en tidnings ledare länge varit en 

etablerad opinionsyttringskanal. Ledarnas medieansvar är att bidra med information som 

underlättar medborgare att ta ställning i samhällsfrågor, kommentera och analysera sam-

hälleliga skeenden, granska makthavare och maktinstitutioner samt främja dialogen inom 

organisationer och grupper.
33

  

 

1.3.2 Sverige och det finska inbördeskriget. 

Stig Jägerskiöld redogör kortfattat hur svenska toppolitiker resonerade kring det finska 

inbördeskriget. Han har utgått från dagboksanteckningar och fått fram ett resultat hur 

politikerna ställde sig till den heta finlandsdebatten. Han menar att de finska ledarna för den 

vita sidan på det stora hela var negativt inställda till en väpnad intervention från svenskt håll, 

men att de finska ledarna gärna mottog vapenleveranser därifrån.
34

  

Vidare menar Jägerskiöld att det uppstod stora meningsskiljaktigheter kring intervenerings-

frågan inom koalitionsregeringen i Sverige. Han menar att den liberala sidan intog en för-

dömande roll gentemot den röda sidans resning i Finland, medan de socialdemokratiska 

ledarna förhöll sig mer ambivalenta. Jägerskiöld menar dock att socialdemokraterna i 

efterhand intog en enad och fördömande roll mot den röda sidans uppror mot den lagliga 

ordningen.
35

 

När en väpnad intervention förkastades av regeringen kvarstod frågan huruvida Sverige skulle 

översända vapen till Finland eller ej. I samband med denna frågas uppkomst uppstod det även 

här stora meningsskiljaktigheter inom koalitionsregeringen. Jägerskiöld menar att när väl 

denna fråga ställdes på sin spets så menade regeringen att vapenexport och vapentransitering 

inte var möjlig pga. inrikespolitiska skäl. Sverige, som nyligen haft en turbulent politisk 

period med regeringsupplösningar, kunde inte förmå den vänstersocialistiska falangen att gå 

med på kraven om en vapentransitering till den vita sidan. Vänstersocialisterna fick således 

utrymme att diktera den svenska utrikespolitiken i denna fråga, menar Jägerskiöld.
36

 

                                                 
32

 Nord, sid. 69f. 
33

 Ibid., sid. 73.  
34

 Jägerskiöld, sid. 145.  
35

 Ibid., sid. 151.  
36

 Ibid., sid. 151. 
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Torsten Gihl har även han berört den svenska regeringens agerande i samband med det finska 

inbördeskriget. Han menar att den liberala delen av regeringen var relativt positivt inställda 

till en svensk intervention i Finland, men att socialdemokraterna lyckades sätta stopp för 

detta. Gihl menar att socialdemokraternas makt var så pass stark att de kunde förhindra en 

väpnad intervention.
37

 

Gihl betonar, i likhet med Jägerskiöld, de inrikespolitiska faktorerna när villkoren för vapen-

transitering och vapenexport aktualiserades. Gihl menar att en vapenexport av kronans eget 

förråd inte var en möjlighet med hänvisning till Sveriges eget säkerhetsbehov, vilket inte 

kunde bortses ifrån. Gällande vapentransitering genom svenskt territorium fick arbetar-

rörelsens starka fäste i norr diktera dessa villkor. Gihl antyder att regeringen var måna om att 

inte stöta sig med arbetarna i norr, eftersom det kunde utlösa en inrikespolitisk kris, vilket är 

en mening som delas av Jägerskiöld.
38

 

Juhani Paasivirta berör likaså den dikotomi som finns inom den svenska politiken i anslutning 

till det finska inbördeskriget. Han menar att högern, de konservativa och inom akademiska 

kretsar var för en väpnad intervention i Finland och att de var för vapenexport och vapen-

transitering. Paasivirta förklarar detta genom att applicera en historisk-traditionell förklarings-

modell. Denna går ut på att Sverige var måna om att säkra en geopolitisk buffertzon i ett fritt 

Finland gentemot ett historiskt expansionistiskt Ryssland. Detta strävande förklarar Sveriges 

agerande i erkännandet av Finlands självständighet, samtidigt som modellen förklarar varför 

stora delar inom det svenska politiska lägret inte ville stödja den röda sidan i inbördeskriget 

som hade starka förbindelser med ryska soldatförband.
39

  

Den andra aspekten i Paasivirtas förklaringsmodell innebär att stora delar av den svenska 

befolkningen sympatiserade för Finlands inre angelägenheter. Sverige och Finland hade under 

flera århundraden varit ett och samma rike, samtidigt som kultur- och samhällslivet liknade 

varandra i de båda länderna. Därmed fanns det en känslomässig aspekt hos den svenska 

befolkningen, vilket påverkade opinionen i samband med interventionsdebatten.
40

 

Paasivirta delar både Gihls och Jägerskiölds resonemang att det fanns en osäkerhet inom den 

socialdemokratiska rörelsen under inledningsskedet av Finlands inbördeskrig, men att det i 

sinom tid uppstod en enad front mot den finska resningen. Den vänstersocialistiska sidan var 

                                                 
37

 Gihl, Torsten, Den svenska utrikespolitikens historia – IV 1914–1919, Stockholm, 1951, sid. 358.  
38

 Ibid., sid. 359. 
39

 Paasivirta, Juhani, Finland år 1918 och relationerna till utlandet, Stockholm, 1962, sid. 100f.  
40

 Ibid., sid. 100f. 
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det enda politiska lägret som aktivt kom att stödja den röda sidans resning mot borgarklassen i 

Finland.
41

 

När det gällde frågan om en väpnad intervention pekar Paasivirta på andra förklaringar än vad 

Jägerskiöld och Gihl gör. Paasivirta framhåller Sveriges neutralitetspolitik som den viktigaste 

faktorn i beslutet att inte blanda sig i Finlands angelägenheter, snarare än de inrikespolitiska 

faktorerna, som de andra författarna betonar. Paasivirta menar att ett ingripande i Finland på 

endera vis inte kunde ske inom neutralitetsbestämmelsernas ramar. Gällande frågan om 

vapenexport och vapentransitering delar Paasivirta de övriga författares resonemang att det 

var arbetarrörelsen i norr - där transporterna var tvungen att passera igenom - som satte stopp 

för vapentransiteringarna. Paasivirta delar alltså de övriga författarnas resonemang att 

regeringsministrarna inte kunde godkänna vapentransitering pga. vänstersocialisternas starka 

fäste i norr.
42

  

Den tidigare forskningen erbjuder två olika tolkningar, eller två perspektiv, som avgjorde 

regeringens beslut om att förkasta planerna av en vapenexport och vapentransitering till 

Finland. Jägerskiöld och Gihl betonar de inrikespolitiska faktorerna, medan Paasivirta betonar 

den svenska neutraliteten. Dessa två perspektiv behöver nödvändigtvis inte utesluta varandra, 

utan kan snarare komplettera varandra. Troligt påverkade såväl inrikespolitiken som 

neutralitetsbestämmelserna beslutet om vapentransiteringarna och vapenexporterna till 

Finland. Regeringen stod inte enbart inför en aspekt som omöjliggjorde dessa planer, utan den 

politiska situationen var mer komplex än så. Gällande en direkt väpnad intervention fanns 

varken viljan från Finland eller ett politiskt stöd i Sverige för dessa idéer. Här bör neutralitets-

bestämmelserna ha dikterat villkoren, eftersom dessa varit framgångsrika under hela världs-

krigets förlopp. I händelserna av en väpnad intervention i Finland hade det äventyrat den 

svenska neutraliteten, då svenska soldater högst troligt skulle stått inför en direkt väpnad 

konflikt med rysk militär.  

 

1.4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Föreliggande uppsats ämnar inte utgå från någon styrande teori, utan använder sig i stället av 

teoretiska begrepp som tillämpas i analysdelen för att skapa en vidare förståelse av käll-

materialet. 

                                                 
41
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Statsvetaren Gunnar Sjöblom har i sitt arbete om politiska partier identifierat olika faktorer 

som påverkar politiska partiers agerande i ett flerpartisystem. Sjöbloms modell om politiska 

partier har använts bland annat av Petter Bergner i avhandlingen Med historien som 

motståndare: SKP/VPK/V och det kommunistiska arvet från 2013.  

Gunnar Sjöblom ser politiska partier som organisationer som fungerar efter vissa principer. 

Dessa principer är olika grundläggande målsättningar inom partiet som är kopplade till en 

intern arena, en parlamentarisk arena och en väljararena.
43

 Dessa grundläggande mål-

sättningarna är Programme realization, Vote maximization, Maximization of pariamentary 

influence och Party cohesion. Det första målet handlar alltså om partiets ideologi, medan de 

andra tre gäller partiers strävande efter att behålla dess maktposition och bevara den inre 

strukturen och sammanhållningen.
44

 

Rörande Programme realization, det vill säga programförverkligande, påpekar Sjöblom att 

målsättningen kan handla om både genomförandet av ett partis officiella program och mer 

”konkreta” målsättningar, som i sin tur styr det politiska beslutsfattandet inom ett parti. Om 

en politisk aktör i ett parti inte kan samtycka med ett upprättat politiska program uppstår en 

målsättningskonflikt. Sjöblom menar att ju mer en politisk aktörs distansering till 

programmet, desto större är konflikten. Dock kan ett partis programformulering ändå 

accepteras av en politisk aktör. Om den parlamentariska situationen kräver det, kan en politisk 

aktör känna sig tvingad till att acceptera ett partiprogram och en konsensus uppstår inom 

partiet.
45

 De mer ”konkreta” programmet är ett partis officiella hållning i sakpolitiska frågor 

och som ofta uttrycks i kortare paroller.
46

 

I ett flerpartisystem poängterar Sjöblom att en enpartismajoritet aldrig är en garanti, då det är 

flera partier som fångar upp väljare. Man kan därför i ett flerpartisystem räkna med att partier 

kan behöva forma koalitioner med andra partier för att erhålla majoriteten. En uppenbar risk 

med koalitioner för ett partis egen ideologi är att beslutsfattningar kan komma i konflikt med 

det egna partiprogrammet. Om ett parti undviker koalitioner uppstår emellertid en annan risk, 

nämligen att väljarna tappar förtroendet för partiet, eftersom partiet inte kan skapa en effektiv 

påverkansfaktor på politiken. Det är detta förhållningssätt som Sjöblom kallar för Vote 

maximization och Maximization of parlamentary influence, det vill säga röstmaximering och 

maximering av parlamentariskt inflytande. Konkret innebär det för ett parti att dels agera på 

                                                 
43

 Sjöblom, Gunnar, Party Strategies in a Multiparty System, Lund, 1968, sid. 82–84.  
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så vis att väljare faktiskt röstar på partiet i de allmänna valen och dels agera på så vis att 

överenskommelser görs med andra partier för att bevara eller erhålla ett parlamentariskt 

inflytande.
47

 

Den sista grundläggande målsättningen för ett parti som Sjöblom identifierat är Party 

cohesion, det vill säga ett partis sammanhållning inom ett flerpartisystem. Partisamman-

hållningen är viktig på den interna arenan då opinionsstöd, röststöd och resursstöd är alla 

beroende av hur väl den interna arenan inom ett parti fungerar, menar Sjöblom. Vidare är det 

ett krav på att sammanhållningen fortsätter vara starkt inom ett parti efter att beslutsfattning 

skett – partimedlemmarna stöder aktivt besluten och eventuella konsekvenser, oavsett om den 

enskilda politiska aktören håller med i beslutet eller ej.
48

  

Sjöblom betonar att partisammanslutningen är den faktor som styr de övriga ”grundläggande” 

målsättningarna inom ett parti och menar att sammanhållningen kan ses som ett mer generellt 

mål för ett parti. Om partimedlemmar inom ett parti har olika målsättningar på den interna 

arenan kan det leda till partiet får det svårare att skapa ett enhälligt partiprogram, vilket i 

längden kan försvaga partiet och därmed skapa en misstro på väljararenan. Därmed spelar 

partisammahållningen in på röstmaximeringen och i längden även på maximering av 

parlamentariskt inflytande.
49

  

 

1.5 METOD, MATERIAL & KÄLLKRITIK 

Föreliggande studie ämnar undersöka opinioner i anslutning till det finska inbördeskriget, så 

som de kom till uttryck i tre tidningar samt i riksdagen. Studiens undersökningsområde 

sträcker sig under drygt en månad, med syftet att kartlägga opinionen samt försöka skönja om 

någon påverkan och/eller förändring sker i opinionerna över tid. Därmed ska tidningars 

opinions-bildande texter undersökas, det vill säga ledare och debattartiklar, för att kartlägga 

respektive tidnings ståndpunkt. Det är framför allt i ledare och debattartiklar då tidningars 

ideologiska uppfattning kommer till uttryck, vilket motiverar valet av ledare och debattartiklar 

som källmaterial. Detta jämförs sedan med den officiella hållningen i riksdagen, för att 

återigen jämföras riksdag-tidning, med ambitionen att skönja om tidningarnas opinions-

bildande texter förändrades efter riksdagsdebatten.  
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I och med att en närläsning av tidningarnas opinionsmässiga texter samt riksdagsprotokoll 

genomförs, tillämpas således en kvalitativ metod. En kvalitativ metod behöver nödvändigtvis 

inte utesluta att kvantitativa inslag finns och vice versa. Dock finns det karaktäriserande drag 

för den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Inom den kvalitativa metoden läggs ett 

större fokus på textmassan, på dess ord, mening och innebörd, samtidigt som den är för-

knippad med tolkande inslag. För att tolkningen ska bli tillämpbar ska dessa texter belysas i 

dess kontext som texten uppkommit ur.
50

 Med en närläsning får den kvalitativa metoden en 

textanalytisk karaktär. Textanalys innebär att identifiera och undersöka en texts olika delar, 

och det finns olika typer av textanalytiska inriktningar. För denna uppsats blir idé- och 

ideologianalysen motiverad. En innehållslig idéanalys är beskrivande och innebär att frågor 

som ”Hur argumenterar ett visst parti i en sakpolitisk fråga?”, ”Vilka är huvudbegreppen i 

argumentationen?” och ”Förekommer det motstridiga argument?” intressanta att besvara. 

Målet i den innehållsliga idéanalysen är att bringa klarhet om vad som sägs i debatten, att 

rekonstruera argumenten och att sedan identifiera olika ideologier och/eller ideologiska för-

ändringar.
51

 Det är även viktigt att kunna identifiera och förstå underförstådda resonemang i 

argumenterande texter. Vissa underliggande resonemang kan förstås genom logiska slutsatser 

och andra resonemang kräver en kontextkännedom
52

, vilket sammanfaller med hermeneutiken 

som nedan berörs.  

Ledare har ofta en komplex sammansättning vilket kräver en noggrann genomläsning av 

respektive text. Ledarna kan växla mellan inslag av argumentation, information och 

rekommendation, varför en kvalitativ metod kan vara lämpligt att tillämpa när målet i studien 

är att beskriva, rekonstruera och tolka ett relativt begränsat källmaterial.
53

 

Innan genomläsningen av samtliga dokument genomfördes upprättades en tabell med tre 

spalter, och respektive spalt utgjordes av olika teman.
54

 Dessa teman utgick från uppsatsens 

frågeställningar, vilket då innebar att de teman som listades var: Orsakssamband, Regeringens 

hållning och Inrikespolitisk kommentar. Detta tillvägagångssätt är vanligt inom den 

kvantitativa metoden, det vill säga att på förhand konstruera olika kategorier för att sedermera 

strukturera texterna. På så vis upptäcks tematik i texterna.
55

 Denna uppsats har haft ett 
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liknande tillvägagångssätt, med syftet att upptäcka generella tematiska mönster. Genom att 

definiera varje text utifrån teman, skapas en överblick av tidningarnas opinionsbildande fokus.  

Under själva genomläsningen har texterna kodats och sammanfattats i mindre beståndsdelar. 

Därmed sker det en definiering av texten vid datainsamlingen.
56

 När en text definierades 

placerades den i tabellen. En text kunde mycket väl beröra flera aspekter i en och samma 

textmassa, det vill säga att texten exempelvis berörde såväl orsakssamband som regeringens 

hållning. Dock gjordes en övergripande definiering av texten, det vill säga vad texten i huvud-

sak handlade om. Vid sådana fall då en text berörde flera aspekter markerades detta i tabellen.  

För riksdagsprotokollet gällde dock inte tabellens utformning, då protokollet är en lång 

textmassa där de olika aspekterna av inbördeskriget blandades i respektive anförande. Där 

kodades materialet och sammanfattades med egna ord. Därefter färgkodades samman-

fattningarna efter respektive tema, för att skapa en överblick över vad respektive talare 

fokuserat på i sitt anförande.  

Vid själva bearbetningen av materialet tillämpades en tolkning. Till grundval för denna 

tolkningsprocess utgjordes hermeneutikens riktlinjer. Inom hermeneutiken läggs fokus på att 

tolka meningsfulla fenomen. Mening innebär i detta sammanhang mänskliga aktiviteter och 

resultatet av dessa aktiviteter. Dessa meningsfulla fenomen måste tolkas för att en förståelse 

ska vara möjlig. I förlängningen krävs det av forskaren att denne har en förförståelse för 

kontexten.
57

 När en tolkning görs av data, i form av texter, muntliga yttranden och handlingar, 

har dessa uppkommit ur en kontext fylld av normer, värderingar och förväntningar. Därmed är 

tolkning och förståelse av texterna en process som kräver förförstålse för kontexten.
58

 

När en tolkning av en text görs, måste den förstås utifrån förförståelsen och kontexten, vilket 

kallas för ”den hermeneutiska cirkeln”. Detta innebär att tolkningen sker i ett aktivt samband 

mellan det man ska tolka, förförståelsen och kontexten. Tolkningar av meningsfulla fenomen 

bör därefter motiveras. Om en tolkning av en del av en text görs, bör denna tolkning hänvisa 

till en tolkning av textens helhet och vice versa.
59

 I denna studie sker analysarbetet efter 

hermeneutikens riktlinjer. Analys av källmaterialet tolkas utifrån dess samtida kontext, för att 

sedermera jämföras sinsemellan.  

                                                 
56

 Bryman, sid. 516.  
57

 Gilje, Nils & Grimen, Harald, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Göteborg, 1992, sid. 171–173.  
58

 Ibid., sid. 174.  
59

 Ibid., sid 187.  



17 

 

 

 

Materialet i denna studie består dels av tre tidningars ledare och debattinlägg och dels av 

riksdagsprotokoll. I tidningarna bortses nyhetstexter och insändare från allmänheten. 

Nyhetstexterna var oftast neutrala i sin rapportering, bortsett från rubriksättningen som ofta 

var värderande. Det finns även en intressant aspekt huruvida respektive tidning valt bort vissa 

nyhetsrapporteringar, men för att finna eventuella bortvalda nyhetstexter krävs ett större käll-

material. I stället läggs fokus på vad som framkommer i ledare och debattinlägg, för att kart-

lägga respektive tidnings opinionsbildning och dess ståndpunkter. Eventuella cirkulations-

artiklar, det vill säga artiklar som publicerades av flera tidningar, tas med i analysarbetet.  

Uppsatsens syfte är att kartlägga opinionen som uttrycktes i tre socialistiska tidningar i 

anslutning till finska inbördeskriget, för att sedermera jämföra tidningarnas opinioner med 

riksdagsledamöternas officiella hållning till det finska inbördeskriget. Då syftet är att kart-

lägga opinionen är inte källmaterialet tendentiöst. Om syftet var att klarlägga själva inbördes-

kriget med tidningarna som källmaterial, hade källmaterialet varit högst tendentiöst.  

De officiella protokollen och tidningarnas texter är inte beroende av andra källor, utan är 

primärkällor. Riksdagsprotokollen nedtecknades högst troligt i direkt anslutning till 

interpellationsdebatten av en stenograf. Tidningarnas texter uppfyller likaså närhets- och 

samtidskriteriet, då respektive tidningsupplaga finns upplagd i kronologisk ordning i mikro-

film.  
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2. RESULTATREDOVISNING 

Resultatdelen presenteras i kronologisk ordning med en uppdelning i tre delar mellan 30:e 

januari till 6:e mars. Varje del presenteras tematiskt efter uppsatsens frågeställningar. Den 

första uppdelningen behandlar tidningarnas opinionsuttryck från slutet av januari fram till 

andra kammarens riksdagsdebatt, det vill säga till och med den 20:e februari. Därefter 

behandlas själva debatten och den sista delen behandlar återigen tidningarna i efterdyningarna 

av riksdagsdebatten, det vill säga från den 21:a februari fram till den 6:e mars. På så vis 

synliggörs eventuella förändringar i tidningarnas opinioner över tid, med påverkan av riks-

dagsdebatten. 

 

2.1 Första perioden 30 januari – 20 februari 

I Folkets Dagblad Politiken publicerades 33 ledare/debattartiklar i anslutning till det finska 

inbördeskriget. Två av dessa berörde orsaksambanden, sju kommenterade regeringen och 22 

texter var inrikespolitiska kommentarer. 

Värt att notera att det förekommer en del cirkulationsartiklar i såväl Norrskensflamman som i 

FDP. Dock kan dessa ha något olikartad textmassa, men rubrikerna är desamma. Samtliga av 

dessa texter som förekommer i båda tidningarna publicerades först i FDP. Detta kan förklaras 

med tidningarnas olika geografiska placeringar – FDP i Stockholm och Norrskensflamman i 

Luleå. FDP var geografiskt närmre placerad den politiska makten och torde därmed haft ett 

närmare samarbete med partitoppen inom det vänstersocialistiska partiet. Därmed kunde 

säkerligen tidningen snabbare att få tag på information än vad Norrskensflamman hade i 

Luleå, vilket kan förklara att FDP:s artiklar publicerades före Norrskensflamman. 

I den vänstersocialistiska tidningen Norrskensflamman publicerades 21 texter som berör det 

finska inbördeskriget. Fem texter definierades utifrån orsaksamband, tre var kommentarer till 

regeringen och 13 var inrikespolitiska kommentarer  

I Social-Demokraten publicerades 14 ledare/debattartiklar under perioden som berörde det 

finska inbördeskriget. Två texter definierades utifrån orsaksamband, en efter regeringens 

hållning och elva efter inrikespolitisk kommentering.  

I samtliga tidningar kunde en och samma text beröra fler aspekter än bara en. De texter som 

berörde fler aspekter har markerats i resultattabellen, men fortfarande definierats övergripligt 

efter en aspekt, vilket gett de ovan redovisade siffrorna.  
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2.1.1 Orsakssamband 

I Folkets Dagblad Politiken publicerades relativt få texter som uteslutande handlade om 

orsakssambanden till finska inbördeskriget. Blott två texter handlade uteslutande om orsaks-

förklaringar, men ytterligare texter berörde orsakerna i förbifarten. De två texter som berörde 

orsaksambanden till Finlands inbördeskrig var dock relativt uttömmande. Dessa berörde de 

faktiska politiska meningsskiljaktigheter som ledde till att de finska socialisterna valde den 

revolutionära vägen, samt klassmotsättningarna i Finland på en mer strukturell nivå. Den 

första texten belyste det historiska förtrycket som tillämpats från den finska överklassen 

gentemot de finska arbetarna som orsaken till inbördeskrigets utbrott. I texten framgår att 

härskarklassens förtryckt underklassen under hela den finska historien. Dessa våldshandlingar 

skulle sedermera ha ärvts från generation till generation, på så vis att ett förbittrat hat 

cementerats inom bondeklassen. Texten belyser ett par exempel från Finlands historia då 

förtrycket var som värst. Bland annat berördes Gustav II Adolfs hårda skattetryck gentemot 

den finska underklassen. Detta förtryck hade enligt skribenten en psykologisk förklaring till 

det nedärvda hat, vilket kom till uttryck i och med inbördeskrigets utbrott.
60

 

De faktiska meningsskiljaktigheter som berördes för orsakerna till partisplittringen i Finland 

var republikformen, militärfrågan, torparfrågan och utrikespolitiken. För republikformen 

gällde meningsskiljaktigheterna hur Finlands nya republik skulle utformas. Borgarna ville ha 

den absoluta makten förlagd till en president, något som i texten beskrivs som ”ett slags halft 

kungadöme”
61

, medan socialdemokraterna förordade att all makt förlades till parlamentet. I 

militärfrågan belystes att borgarna ville ha en härordning, medan socialdemokraterna motsatte 

sig detta för inrikes- och utrikespolitiska skäl. Socialdemokraternas hjärtefråga – torparfrågan 

– fick de inget gehör för i den nya lantdagen, samtidigt som borgarna ville närma sig den 

tyska modellen i utrikespolitiken. Socialdemokraterna å sin sida inspirerades av Lenin och 

Trotskij och menade att all form av diplomatiska underhandlingar skulle ske med full insyn av 

lantdagen. Dessa politiska frågor ledde till att en social revolution var oundviklig i Finland, då 

socialdemokraterna inte hade någon tillit till att implementera sociala reformer via den 

parlamentariska arenan. Därmed var man tvungen att skapa sociala och politiska reformer 

genom våld, för att kunna bryta den gamla ekonomiska samhällsordningen.
62

 

                                                 
60

 ”Historiens Nemesis”, Folkets Dagblad Politiken, 7 februari 1918, nr. 32, sid. 1, signerad av K.F.  
61

 ”Finska frågan”, Folkets Dagblad Politiken, 12 februari 1918, nr. 36, sid. 1, signerad av Carl Lindhagen. 
62

 Ibid., sid. 1.  
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Den vänstersocialistiska tidningen Norrskensflamman beskrev orsakerna till det finska 

inbördeskriget i något större utsträckning än FDP. Fem texter under perioden har definierats 

utifrån detta tema och ytterligare några texter berörde på sina håll orsakerna till inbördes-

kriget. De orsaker som redogjordes för i tidningen sträckte sig, i likhet med FDP, till att 

förklara inbördeskriget utifrån såväl konkreta politiska meningsskiljaktigheter som på en 

strukturell nivå. Flera politiska meningsskiljaktigheter berördes av Norrskensflamman under 

denna period, som orsakerna till inbördeskrigets utbrott. Dessa var livsmedelsfrågan, borger-

lighetens partifanatism, ordningsmakten, militärfrågan och upplösningen av den finska social-

demokratiska regeringen. Livsmedelsfrågan handlade om borgarnas oförmåga och ovilja att 

skapa effektiva ransoneringsmetoder, vilket ledde till ett tillstånd av svält bland arbetarna. 

Regeringen visade ingen lojalitet gentemot den finska arbetarrörelsen och en motreaktion 

väcktes bland borgarna i landet, vilket förklarar ordningsmaktens upprättande. Borgarnas 

partifanatism ledde således till att vita garden upprättades med det officiella syftet att upprätt-

håll lag och ordning, men i realiteten var det vita gardet ett vapen i den politiska strid som 

stod i Finland.
63

 

Torparfrågan och militärfrågan berördes i två texter, men med samma budskap. Godsägarnas 

ekonomiska och politiska inflytande över den borgerliga lantdagen ledde till att lantdagen inte 

godkände lagförslag för torparnas frigörelse från godsägarna. För militärfrågan infördes en 

dyr, inhemsk armé i syfte att såväl rusta sig för en yttre fiende, men också mot den inre 

fienden, det vill säga arbetarna. Denna armé skulle till råga på allt finansieras av arbetarna, då 

skattebasen tvingades till att breddas. Därmed skulle denna armé aktivt utöva våldsförtryck 

gentemot arbetarna. Allt detta genomfördes av en lantdag som dessutom var olaglig. Den 

socialdemokratiskt ledda lantdagen upplöstes av Kerenskij och i efterföljande val vann 

borgarna en knapp majoritet. Den nya lantdagen kunde inte giltigförklaras då den förgående 

olagligt upplösts, menade tidningen.
64

  

För de strukturella orsaksbeskrivningarna angavs förtrycket mot arbetarna som orsaken till 

inbördeskrigets utbrott. Med det privatkapitalistiska, borgerliga samhällssystemet upp-

rättandet efter den franska revolutionen uppkom en osäkerhet bland arbetarna. Så länge som 

det privata vinstintresset fanns kvar skulle fattigdom och klassmotsättningar gälla. Folk-

majoriteten levde i svält och elände som dessutom skulle försörja en minoritetsbefolkning 

                                                 
63

 ”Intryck från Ryssland och Finland”, Norrskensflamman, 1 februari 1918, nr. 25, sid. 1, signerad av C. 

Winberg. 
64

 ”Det stora världsdramats senaste fas”, Norrskensflamman, 14 februari 1918, nr. 37, sid. 1, signerad av 

(Odlaren) Pugnans; ”Sverge och Finland”, Norrskensflamman, 20 februari 1918, nr. 42, sid. 2, signerad av 

Pugnans.  
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som i sin tur levde i välstånd. Så länge som klassmotsättningar existerade skulle det alltid 

finnas en risk för revolution. Därmed var det inte arbetarnas fel att det blev revolution, utan 

snarare förlades skulden till borgarnas orättvisa samhällsbygge. En frigörelse från detta 

system ansågs inte kunna genomföras via den parlamentariska arenan. Förvisso hade det 

initierats olika sociala reformpaket, men dessa var alldeles för långsamma och ineffektiva. I 

stället blev det fjärde ståndet tvingade till att ta vid där den franska revolutionen slutade, 

nämligen genom den revolutionära socialismen.
65

   

Tre texter i Social-Demokraten berörde orsakerna till Finlands inbördeskrig. Två av texterna 

handlade uteslutande om att ge orsaksförklaringar, medan en text som definierats utifrån 

temat inrikespolitisk kommentar berörde orsaksambanden. I de två första texterna var 

kontentan desamma, nämligen att de finska socialdemokraternas resning inte kunde försvaras 

trots alla möjliga motiveringar som angavs. Social-Demokraten menade att de finska social-

demokraterna haft ett tillräckligt inflytande i lantdagen för att kunna motarbeta alla eventuella 

reaktionära planer från borgarna, trots Kerenskijs upplösning av den socialdemokratiska 

lantdagen. Den finska resningen motarbetade sitt eget ändamål, då den motiverats utifrån ett 

det nödläge som arbetarna befann sig i. Nödläget har endast försvårats av resningen, samtidigt 

som eventuella reaktionära planer säkerligen ökta i och med resningen. Social-Demokraten 

menade att en socialistisk omdaning av samhället inte kunde ske genom våld, utan kunde 

endast ske genom parlamentarismen.
66

 

Den tredje texten som berörde orsaksambanden menade inte heller att resningen i Finland 

kunde försvaras, men menade däremot att den kunde förklaras utifrån vissa förhållanden. 

Skribenten pekade här på tre faktorer som ledde till inbördeskrigets utbrott. För det första 

hade den lagbundna samhällsordningen under många årtionden undergrävts i Finland av en 

övermäktig tsar. Därmed fanns det ingen tilltro för samhällsmakten i Finland. För det andra 

behandlade främmande makter den bolsjevikiska regeringen i Finland som en laglig regering, 

vilka man förhandlat med. Detta legitimerade då tanken om en revolutionär regering även i 

Finland. Till sist menade skribenten att världskriget erkänt våldet som det enda medlet att 

tillgå i människors meningsskiljaktigheter, vilket förblindat den finska befolkningen.
67
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 ”Revolutionerna 1789 och 1918”, Norrskensflamman, 5 februari 1918, nr. 30, sid. 2, osignerad; ”På djupet av 

revolutionerna”, Norrskensflamman, 14 februari 1918, nr. 37, sid. 3, osignerad.  
66

 ”Den finska tragedin”, Social-Demokraten, 31 januari 1918, nr. 26, sid. 4, osignerad; ”Revolution och 

revolution”, Social-Demokraten, 2 februari 1918, nr. 28, sid. 4, signerad av Anna Lindhagen.  
67

 ”Är medlingstanken brottslig?”, Social-Demokraten, 18 februari 1918, nr. 41, sid. 8, signerad av Natanael 

Beskow.  
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Norrskensflamman gav ett större utrymme till att ge olika orsaksförklaringar till det finska 

inbördeskriget än vad FDP och Social-Demokraten gjorde. De texter av FDP som behandlade 

orsaksförklaringar till finska inbördeskriget skildrades, i likhet med Norrskensflamman, både 

på ett ytligt och på ett mer djupgående plan. Förklaringarna på en ytlig nivå var de konkreta 

politiska meningsskiljaktigheterna som rått mellan den finska borgarklassen och den finska 

arbetarklassen. Dessa var exempelvis militärfrågan, torparfrågan och styrelseskickets 

utformning i Finland. Förklaringar på ett mer djupgående plan var alltså de strukturella förut-

sättningarna som arbetarrörelsen i Finland ställts inför. Dessa motsättningar förklarades av det 

förtryck som arbetarklassen varit utsatta för i det privatkapitalistiska samhällssystemet, vilket 

skapade en osäkerhet för varje enskild arbetare. Denna osäkerhet ledde sedermera till att 

rörelsen blev allt mer revolutionär, för att få till sociala och politiska reformer.   

Social-Demokraten höll med de vänstersocialistiska tidningarnas beskrivning att det finska 

inbördeskriget var en klasskamp mellan arbetare och borgare. Social-Demokraten menade i 

stället att denna resning inte kunde accepteras eller legitimeras. Tidningen pekade inte ut de 

konkreta politiska meningsskiljaktigheterna i Finland, men en text sökte förklara varför 

inbördeskriget utbröt på ett mer strukturellt plan och pekade då på vissa utomstående 

omständigheter. Tidningens förlade skulden till det bolsjevistiska Ryssland och till våldet. 

 

2.1.2 Regeringens ageranden 

I Folkets Dagblad Politiken publicerades det sju texter som definierats utifrån temat 

regeringens hållning och ytterligare några fler texter gav någon form av regeringskommentar. 

Den första texten som berörde den svenska regeringen i FDP publicerades den 7:e februari. 

Resterande texter publicerades under den senare delen av perioden, mellan den 11:e och den 

20:e februari. I de texter där regeringen berördes gav FDP till en början snarare sitt stöd till 

regeringen, än att kritisera densamma. Regeringen beskrevs som en vänsterregering, som 

uppmanades att hålla sig ståndaktig gentemot den aktivistiska högern: ”I sitt motstånd [det vill 

säga regeringens motstånd, förf. anm.] mot att driva oss in i kriget skall den ha hela Sverges 

arbetande folk bakom sig […]”.
68

 Beskrivningar gavs att regeringen fullföljt dess neutralitets-

plikt, genom att inte några eftergifter getts till den aktivistiska högern. Därmed var FDP på det 

stora hela nöjd med regeringens ageranden.
69

 

                                                 
68

 ”Krigshetsen rasar över regeringens svar”, Folkets Dagblad Politiken, 4 februari 1918, nr. 29, sid 1, osignerad. 
69

 ”Vad är i görningen?”, Folkets Dagblad Politiken, 30 januari 1918, nr. 25, sid. 1, osignerad; ”Krigshetsen 

rasar över regeringens svar”, Folkets Dagblad Politiken, 4 februari 1918, nr. 29, sid. 1, osignerad. 



23 

 

 

 

FDP:s relativt positiva hållning gentemot regeringen kom emellertid att ersättas av en mer 

osäker hållning. Till tidningen hade det inkommit olika uppgifter om att svenska officerare 

tillåtits avresa till vita gardet i Finland och olika texter frågade sig om regeringen frångått dess 

passiva hållning till att intagit en aktivistisk roll. Osäkerheten till regeringens hållning fortgick 

under perioden och olika texter manade regeringen att upprätthålla neutraliteten. Flera 

skribenter menade att eftergifter till högerns aktivism skulle öppna upp vägen för en direkt 

väpnad intervention.
70

  

Flera texter menade att regeringen i hemlighet stödde det svarta gardet i Finland, med dels 

regeringens medgivanden för officerares avresande till Finland och dels med att regeringen 

ignorering av en eventuell vapensmuggling över den svensk-finska gränsen. Dessutom fram-

hölls att de svenska myndigheterna utvisat rödgardister som flytt över gränsen tillbaka till 

svarta gardet, samtidigt som svartgardister fritt fick spatsera i norra Sverige, vilket FDP 

ställde sig frågandes till om det var förenligt med neutralitetsbestämmelserna.
71

  

Med tiden skärptes osäkerheten i FDP:s texter till att öppet beskylla regeringen för att gå 

högerns ärenden i den svenska politiken. Olika skribenter menade att regeringen aktivt såg 

mellan fingrarna på en eventuell vapensmuggling som pågick över den svensk-finska gränsen 

och att regeringen övergivit neutraliteten. Till detta den liberala delen av regeringen helt hade 

överhanden över den socialdemokratiska delen. Liberalernas eget pressorgan manade till 

medgivande av transiterings- och exporträtten, samtidigt som liberalerna delade borgarnas 

målsättningar i den finska frågan: ”[…] en helig allians från Trygger till Palmstierna mot den 

kämpande finska arbetarklassen, åt vars blodtörstiga fiender svenska vapen och svensk 

ammunition ska sändas […]”.
72

 Därmed menade FDP att regeringen endast upprätthöll en 

halv neutralitet.
73

   

Ytterligare en kritik som riktade sig till regeringen handlade om regeringens inslagna 

medlingslinje. Två texter under denna period berörde medlingslinjen i FDP, och man frågade 

sig om en medling ens var möjlig. Tidningen menade att inget intresse för en medling varken 

fanns från borgerligt finskt håll eller från finskt socialistiskt håll. Skribenterna i FDP menade 
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 ”Gardesofficerare på ’jaktsemester’”, Folkets Dagblad Politiken, 7 februari 1918, nr. 32, sid. 2, osignerad; ”De 

svenska officerarna till slaktargardet”, Folkets Dagblad Politiken, 11 februari 1918, nr. 35, sid. 1, osignerad.  
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 ”Brottning mellan bourgeoisi och proletariat i Finland”, Folkets Dagblad Politiken, 12 februari 1918, nr. 36, 

sid. 3, osignerad; ”Hur är det med den svenska neutraliteten?”, Folkets Dagblad Politiken, 13 februari 1918, nr. 

37, sid. 2, signerad av C. L-n.  
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 ”Aktivisternas första seger”, Folkets Dagblad Politiken, 14 februari 1918, nr. 38, sid. 3, signerad av Fredrik 
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 ”Regeringen på glid”, Folkets Dagblad Politiken, 13 februari 1918, nr. 37, sid. 4, signerad av Fredrik Ström; 

”Aktivisternas första seger”, Folkets Dagblad Politiken, 14 februari 1918, nr. 38, sid. 1, 3, signerad av Fredrik 

Ström; ”Den svenska hjälpen åt svarta gardet”, Folkets Dagblad Politiken, 19 februari, nr. 42, sid. 3, osignerad. 
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att regeringen högst sannolikt skulle medlat i konflikten utifrån en utgångspunkt som miss-

gynnade de finska arbetarna och snarare med en utgångspunkt som skulle öka borgarnas 

maktlegitimering. FDP menade att medlingen skulle varit partisk redan från början, framför 

allt om utövades av skandinaviska, borgerliga regeringar. De finska arbetarna skulle därmed 

ha uppfattat medlingen som ett ensidigt partitagande från den svenska regeringen.
74

 

I Norrskensflamman har totalt tre texter övergripligt definierats efter regeringskommentar. 

Dock berörs regeringens hållning på sina håll i andra texter. Den första texten av Norrskens-

flamman där regeringen berördes publicerades först den 11:e februari. Norrskensflamman 

stödde inte regeringen så som FDP inledningsvis gjorde. Norrskensflamman menade att 

Sveriges fredsvänliga demokrati var under hård press från högerhåll, vilket regeringen skulle 

stå upp emot. Det uttrycktes en osäkerhet i olika texter där det uppmärksammades att 

organiserandet av frivilliga kårer fortgick, trots att diverse protestmöten organiserades emot 

en svensk intervenering. I texterna frågade sig skribenterna vad regeringen ämnade göra åt 

detta, samtidigt som det uppmärksammades att regeringen över huvud taget inte angett sin 

officiella hållning i frågan.
75

 

Osäkerheten skärptes i Norrskensflamman gällande regeringens hållning under tidens gång, 

vilket liknar FDP:s rapportering. I Norrskensflamman framgick det att man indirekt hotade 

med upprättandet av ett rött garde i Sverige. Detta var villkorligt, det vill säga om ett svart 

garde upprättades i Sverige, skulle regeringen få svårt att hindra att liknande skedde från 

arbetarrörelsens håll.
76

  

Vidare rapporterade Norrskensflamman likaså om utvisningarna av rödgardister som flytt 

över den svensk-finska gränsen. I texterna frågade man sig om detta var förenligt med den 

svenska opartiskheten. Ändamålen för detta trodde sig skribenterna vara att liberalerna gett 

efter för högerns krav. Den socialliberala regeringen hade inte gått med på högerns krav för 

en direkt väpnad intervention, vilket framför allt den liberala delen av regeringen hade dåligt 

samvete över. Därmed blev det en allt tydligare förskjutning från liberalerna mot högerns 

politik, vilket den liberala tidningen Dagens Nyheter var ett vittnesbörd för. Denna tidning 

förespråkade ett medgivande av vapentransitering och vapenexport. Samma tidning menade 

vidare att regeringen inte heller egentligen var emot dylika vapenförsändelser, så länge det 
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skedde i smyg. Liberalernas förskjutning mot högern kunde göras, menade skribenterna, 

eftersom liberalerna hade majoritet inom regeringen och därmed överhanden över den 

socialdemokratiska delen av regeringen. Vidare menade Norrskensflamman att framtida 

politiskt stöd skulle den socialliberala regeringen söka inom högerns väljarkrets.
77

  

I Social-Demokraten definierades en text efter temat regeringens hållning, men ytterligare 

fyra texter gav någon form av regeringskommentar. Dessa texter kan beskrivas utifrån två 

kategorier: den ena varmed Social-Demokraten gick i försvar till regeringen, den andra 

varmed Social-Demokraten uppmuntrade medlingslinjen.  

Regeringen var utsatt för hård kritik från alla dess håll och Social-Demokraten mantlade 

rollen som regeringens tales- och försvarsperson i Finlandsdebatten. Tidningen menade att 

regeringen inte kände någon partivänskap med de finska socialdemokraterna, att regeringen 

endast agerat utifrån svenska intressen, samt att regeringen inte alls delade högerns mål-

sättning i konflikten, nämligen att få med Sverige i kriget.
78

  

I stället förordade Social-Demokraten att regeringen borde söka en demokratisk lösning i 

konflikten, vilket då skulle vara medlingen. Tidningen menade att den svenska regeringen 

skulle i samverkan med övriga skandinaviska regeringar arbeta för att få till ett vapenstille-

stånd mellan parterna i Finland. Social-Demokraten framlade flera olika skäl till varför 

medlingen var det bästa alternativet. I och med att ömse sidor i den finska konflikten begärde 

hjälp från utlänska makter, riskerades Finland i framtiden hamna i en beroendeställning 

oavsett vilken sida som gick segrandes ur kampen. Att då i stället mana till besinning i 

konflikten skulle därmed Finlands framtida självständighet kunna säkras. Ytterligare skäl till 

medlingen framhöll tidningen vara att den andra lösningen skulle få ödesdigra konsekvenser. 

Om en svensk intervention realiserades skulle ett dubbelt inferno drabba Sverige. 

Befolkningen skulle splittras i två läger, varav den ena vill kämpa på Tysklands sida och den 

andra för ententens. Om Sverige drogs med i kriget mot den bolsjevikiska revolutionen hade 

en arbetarresning oundvikligen iscensatts av de vänstersocialistiska anhängarna mot denna 

militära mobilisering. Därmed fanns det all anledning att förespråka att regeringens mål borde 

vara medlingslinjen.
79
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Runt den 12:e februari kan ses som vägbrytande i för FDP och Norrskensflamman, gällande 

regeringskommentarerna. Regeringens officiella hållning hade offentliggjorts runt samma tid, 

vilket skulle bli den s.k. medlingslinjen. Denna gick ut på att den svenska regeringen skulle 

medla mellan krigsparterna i Finland, för att få till ett fredstillstånd. Detta förklarar varför 

både Norrskensflamman och FDP började skriva mer om regeringen just runt den 12:e 

februari. Dels kritiserades medlingslinjen av FDP och dels ifrågasatte FDP allt mer 

regeringens neutralitetslinje som inte längre upprätthölls. Norrskensflamman berörde inte 

regeringens medlingslinje, utan kritiserade endast regeringens partiskhet och passivitet. 

Norrskensflamman menade att regeringen inte kunde stoppade att arbetargarden upprättades, 

så länge som borgerliga värvningen av frivilliga kårer fortsatte. Dessutom framhöll 

Norrskensflamman att liberalerna och högersocialisterna inte kunde räkna med framtida 

politiskt stöd från arbetarrörelsen. 

En skillnad mellan Norrskensflamman och FDP är att innan regeringens offentliggörande av 

medlingslinjen stöttade FDP aktivt regeringen, medan Norrskensflamman blott uppmanade 

regeringen att hålla stånd mot högerns krav. FDP framhöll att Sveriges vänsterregering 

fullföljt sin neutralitetsplikt då den inte gett efter för högeraktivismen. Dock uppstår det så 

småningom osäkerhet huruvida regeringen verkligen var neutral eller inte. I slutet av den 

berörda perioden var båda dessa tidningar enhälligt negativt inställda gentemot regeringen och 

dess agerande i den finska frågan.  

I Social-Demokratens kommentarer till regeringen återfinns ingen kritik. Få texter berörde 

denna kategori, men när regeringen väl kommenterades gick Social-Demokraten till försvar 

för regeringen. I stället för att kritisera, uppmanade tidningen till regeringen att godta 

medlingslinjen som dess officiella hållning till den finska konflikten.   

 

2.1.3 Inbördeskriget i den inrikespolitiska debatten 

De inrikespolitiska kommentarerna innefattar hur respektive tidning ställer sig till och 

kommenterar den pågående Finlandsdebatten. I FDP publicerades totalt 24 texter som 

övergripligen handlade om att kommentera de inrikespolitiska opponenterna. Norrskens-

flamman publicerade 13 texter och Social-Demokraten 11. 

I FDP framhölls inledningsvis skarp kritik mot högerns aktivism i den finska frågan. 

Skribenterna framhöll de olika ändamålen som fanns bakom denna högerns aktivism. Dels 

menade skribenterna att den svenska borgerligheten ville dra in Sverige med i världskriget på 
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Tysklands sida, och det finska inbördeskriget sågs som en tysk provokation. Denna 

provokation vittnades i de tyskutbildade jägarnas återvändande till Finland och vapen-

smugglingen som skedde från tyskt håll till det vita gardet. Ytterligare ändamål bakom 

aktivismen var att högern ville nedkämpa den sociala revolutionen. Dock slutade inte 

borgarnas drömmar med att nedkämpa arbetarklassen i Finland, utan kampen skulle fortsätta 

mot Petrograd i Ryssland. Det uppmuntrades från FDP att den svenska arbetarklassen skulle 

rusta sig för alla eventualiteter och vara beredda för en borgerlig reaktion även i Sverige.
80

 

 I FDP rapporterades det om att högerpressens redaktörer sammanträtt i Stockholm för att 

skapa en centralstyrd opinion i Finlandsdebatten. FDP beskrev högerpressen argumentation 

utifrån ”bevarandet av västerländsk kultur och lagbunden ordning”, vilket i praktiken innebar 

bevarandet av kapitalväldets eviga förtryck och utsugning av arbetarklassen. De tidningar som 

gick i bräschen för detta företag var Nya Dagligt Allehanda (N.D.A.), Stockholms Dagblad, 

Aftonbladet och Svenskt Lösen. Dessa tidningar menade i sin tur att de skulle förbise 

regeringens nekade svar och ta saken i egna händer för att få till ett svenskt ingripande i 

Finland. FDP såg en annalkande reaktion i borgartidningarna, då det bland annat 

annonserades efter mausergevär. I FDP frågade man således sig mot vilka dessa vapen skulle 

användas – mot de finska arbetarna eller mot de svenska? Enligt tidningen var det upp till 

arbetarna att inom demokratins ramar omintetgöra högerns krav.
81

  

Högerpressens organiserande hade även syftet att moralisera mördandet av finska arbetare, 

som blott kämpade för sin rätt i samhället. Högerpressen använde alla möjliga negativa 

beteckningar på de frysande och hungrande arbetarna och torparna, allt för skapandet av en 

opinion emot arbetarresningen i Finland. Intet ord eller kritik lyftes mot förtryckarna som 

orsakat situationen i Finland, och som nu stod i en enad front med vapen mot de som 

förtrycks, menade FDP. Den kapitalistiska högern hade sargat majoritetsbefolkningen och vad 

som skedde i Finland var endast en början på den sociala revolutionen: ”Vad som sker i 

Finland, är endast generalrepetitionen på det europeiska skådespel, vars ridå börjar lyfta”.
82
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Därmed förlades inbördeskrigets skuldfråga över till den finska borgerligheten, samtidigt som 

FDP såg en annalkande socialistisk revolution.
83

 

I mitten av perioden sker en förskjutning från borgarpressen till att fokusera på den social-

demokratiska pressen. Till en början efterfrågade FDP en mer kritisk hållning från den höger-

socialistiska pressen, då den skildrade inbördeskriget partiskt och ensidigt. Framför allt 

begärde FDP att den socialdemokratiska pressen skulle deklarera sin hållning till det finska 

inbördeskriget, sett till Mannerheims och Renvalls öppna krigsintentioner. Dessa herrar hade 

offentliggjort sina mål, nämligen att förgöra den finska arbetarrörelsen och göra den till en 

pariasekt. FDP frågade huruvida den svenska socialdemokratin förträdde arbetarna eller ej, 

om de var för kapitalismen eller för socialismen.
84

  

Den socialdemokratiska pressens ensidiga rapporterande spelade aktivisterna rakt i händerna, 

menade FDP. Det framhölls att skiljelinjerna mellan Social-Demokraten och det aktivistiska 

huvudorganet Stockholms Dagblad var helt utsuddade. Den högersocialistiska pressen tog 

emellertid avstånd från våld och anarki, men detta räckte inte enligt FDP, och önskade ett 

kraftigare agerande från den socialdemokratiska pressen. Exempelvis uppmuntrade FDP att 

socialdemokraternas partichef, Hjalmar Branting, som kämpat för arbetarklassens frigörelse 

från härskarklassen sedan 1880-talet, måste säga ifrån. Om högersocialismen tog tag i sak 

skulle det skapats en folklig opinion gentemot högeraktivismen, menade FDP.
85

 

FDP menade att både den högersocialistiska pressen och partiet fortsatte tiga i den finska 

frågan, vilket enligt FDP var ett tecken på att de svenska högersocialisterna övergett arbetar-

klassens intressen. Högersocialisterna hade därmed tagit parti för kapitalismen och mot 

revolutionen, vilket de svenska arbetarna kände en enorm förtrytelse över.
86

  

FDP menade slutligen att alla skräckmålningar från det finska inbördeskriget var en lögn- och 

förtalskampanj med syftet att skada den svenska neutraliteten. Bakom denna journalistik stod 

borgare, liberaler och högersocialister enade. FDP framhöll att det som skedde i Finland 

endast var ett moment i arbetarmassornas begynnande resning mot kapitaliststaterna. Om det 

                                                 
83

 ”Den stora barrikaden”, Folkets Dagblad Politiken, 5 februari 1918, nr. 30, sid. 3, signerad av Fredrik Ström; 

”Arvfienden”, Folkets Dagblad Politiken, 6 februari 1918, nr. 31, sid. 1, signerad av C. N. Carleson.  
84

 ”En ’medling’ i den finska revolutionen”, Folkets Dagblad Politiken, 12 februari 1918, nr. 36, sid. 1, signerad 

av C. W-g; ”Regeringen på glid”, Folkets Dagblad Politiken, 13 februari 1918, nr. 37, sid. 4, signerad Fredrik 

Ström; Den finska reaktionens planer fullkomligt avslöjade”, Folkets Dagblad Politiken, 15 februari 1918, nr. 

39, sid 1, signerad A-J.  
85

 ”När agnarna skiljas från vetet”, Folkets Dagblad Politiken, 15 februari 1918, nr. 39, sid. 2, signerad C. 

Winberg; ”Finlands Gallifet”, Folkets Dagblad Politiken, 16 februari 1918, nr. 40, sid. 1, osignerad. 
86

 ”Kring skilda frågor”, Folkets Dagblad Politiken, 16 februari 1918, nr. 40, sid. 2, signerad av Fredrik Ström; 

”Soc.-dem. högerpressen”, Folkets Dagblad Politiken”, 18 februari 1918, nr 41, sid. 3, osignerad.  



29 

 

 

 

fanns någon socialistkänsla kvar hos arbetarna, uppmanades de stå upp emot den svenska 

socialdemokratin, som befläckat det egna partiet, samtidigt som en dubbel misstro skulle 

anläggas emot samma parti som inte längre sågs företräda arbetarklassens intressen.
87

  

I Norrskensflammans tidiga rapportering till det finska inbördeskriget uppmanades arbetarna 

inleda en resning mot borgerligheten i Sverige, ifall högerns krav för direkt väpnad inter-

vention godkändes av regeringen. Högerredaktörernas sammanträde hade till uppgift att skapa 

opinion för ett svenskt ingripande i Finland, vilket skulle leda till att svensk säkerhetspolitik 

äventyrades. Sverige skulle därmed stått inför en krigisk situation mot de finska arbetarna, 

men också mot de kvarvarande ryska soldatförbanden. Skribenten för denna text menade att 

det enda svaret inför en sådan provokation var att inleda en svensk arbetarresning. Samtidigt 

uttrycktes det i Norrskensflammans att Sverige borde bistå den finska arbetarrörelsen, om inte 

med direkt hjälp så skulle annan hjälp tillsättas, för att inte falla de finska kamraterna i 

ryggen.
88

 

I likhet med FDP publicerade även Norrskensflamman artikeln In i krigsvirveln i elfte 

timmen?. Budskapet var detsamma, att den hetsagitation som för pågick i Sverige hade dubbla 

ändamål, dels att krossa den sociala revolutionen och dels att få med Sverige i världskriget.
89

  

Norrskensflamman menade likaså att högerns agitation var en brottslig sådan, vilket ämnade 

krossa den finska arbetarklassen. Denna aktivism skulle den svenska arbetarklassen stoppa, 

med hjälp av en stark motrörelse. Alla delar av arbetarrörelsen ned till gräsrotsnivå upp-

manades att organisera sig inom demokratins ramar. Dock lämnades ett visst utrymme till 

arbetarna, då varje enskild skulle överlägga vilka kraftåtgärder som var nödvändiga för att 

omintetgöra högerns aktivism. Argument för en sådan motrörelse framhölls vara ett kvar-

varande av svensk neutralitet, samt för arbetarklassens internationella solidaritet. Det fanns 

dessutom farhågor som uttrycktes i Norrskenflamman att borgerligheten i Sverige förberedde 

en motreaktion mot de svenska arbetarna.
90

 

Ytterligare avsikter bakom högerns agitation var att den svenska borgerligheten fruktade den 

sociala revolutionens spridning till Sverige, varför borgarna ville isolera den till Finland 
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genom ett svenskt ingripande. Dock frågade sig Norrskensflamman huruvida det var möjligt 

med tanke på att samtliga svenska partier erkänt Finland som en suverän stat. Att då blanda 

sig i Finlands inre angelägenheter skulle frånta Finland dess självständighet. En annan 

förklaring för borgarnas aktivism var det urgamla rysshatet som fick de svenska borgarna att 

agera på det viset som de gjorde, vilket uttrycktes i cirkulationsartikeln Arvfienden.
91

  

En annan förklaring för högerns aktivism uttrycktes i Norrskensflamman av skribenten I. V-

m., som högst troligt stod för Ivar Vennerström, riksdagsledamot för det vänstersocialistiska 

partiet. I texten framhölls att högerns aktivism hade till syfte att omkullkasta den svenska 

regeringen, vilket skulle bana väg för högerns makttillträde. Vidare uttrycktes det i samma 

text ett erkännande att de finska socialisterna tagit hjälp av Ryssland i inbördeskampen, men 

detta gjordes blott till bakgrund mot att borgarna begärt tysk och svensk hjälp. Därmed var 

ömse sidor jämbördiga på denna punkt.
92

 

Norrskensflamman gick i försvar under mitten av perioden mot högerns anklagelser som 

riktades mot den vänstersocialistiska pressen. I Norrskenflamman framgår det att högern 

anklagade Sveriges arbetarrepresentanter för att vilja framkalla samma oroligheter i Sverige 

som i Finland. Norrskensflamman å sin sida menade att detta var en grundlös beskyllning, då 

det inte fanns någon önskan inom det vänstersocialistiska ledet att ta till våld och vapen, då 

partiet var pacifistiskt. Idéerna var vapen nog. Det enda som Norrskensflamman sökt göra var 

att nyansera bilden av inbördesstriden i Finland, samtidigt som de förbehöll sig rätten att 

sympatisera med den sida som stod de närmast ideologiskt, lika mycket som borgarna 

sympatiserade med den vita sidan. Norrskensflamman gillade målet i den sociala kamp som 

stod i Finland, men ogillade tillvägagångssättet. Vidare förlade tidningen skuldfrågan till 

borgarna. Om borgarna frambesvärjade samma bristningspunkt i Sverige, kunde inte 

tidningen lova att samma inbördesstrid inte skulle uppstå i Sverige. Denna bristningspunkt 

skulle emellertid inte uppstå om borgarna fick till stånd ett svenskt ingripande i Finland, utan 

berodde på andra faktorer. Avgörandet för en sådan utveckling låg alltså hos borgarna.
93

 

Norrskensflamman rapporterade likaså om Mannerheims och Renvalls uttryckta hållning i 

Finland, som gick ut på att kampen stod mot bolsjevismen och alla som deltog i resningen 

skulle antingen dömas till döden eller fråntas sina medborgerliga fri- och rättigheter, för att 

sedermera göras till en pariasekt. En uppmuntran restes från tidningen att alla demokratiska 
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ledare borde ta avstånd från den vita sidan i kriget, åtminstone för humanitära skäl. Till alla de 

sympatiserar med Finlands svarta garde riktades ett starkt fördömande från tidningen.
94

  

Relativt liten kritik riktades från Norrskensflamman mot det socialdemokratiska partiet. Blott 

en text riktade sig öppet mot Social-Demokraten. I denna text framhölls kritik mot tidningens 

partiskhet i kriget, som vid revolutionens utbrott i Finland deklarerat en neutral och objektiv 

hållning. Norrskensflamman menade emellertid att Social-Demokraten bedrev högerpolitik, 

vilket motiverades med att tidningen rapporterat okritiskt i inbördeskriget och som 

missgynnat arbetarklassens intressen.
95

 

Social-Demokratens inrikespolitiska kommentarer kan delas in i två block: dels kritik mot 

högern och dels kritik mot vänstersocialismen. Tidningens kritik mot högerns aktivism 

liknade många gånger FDP:s och Norrskensflammans kritik, men tidningen såg andra ända-

mål bakom aktivismen. Dels menade Social-Demokraten att interventionistpressen hade till 

syfte att mobilisera stöd till Finlands vita sida, men också att den ämnade mobilisera en 

opinion mot Sveriges regering. Tidningen framhöll att liknande skedde redan 1914, nämligen 

då högern utnyttjade opinionen för att omkullkasta regeringen.
96

  

Social-Demokratens påpekande om att interventionistpressen syftade till att omkullkasta 

regeringen fick direkt mothugg från högerpressen, som i sin tur inte alls hade sådana planer. I 

stället uppmuntrade Aftonbladet högerpressen att ställa sina tjänster till regeringens för-

fogande. Social-Demokraten menade att denna ”högerproklamering” i stället knöt ett för-

behåll till regeringen, att regeringen var i spetsen för högerkravens realisering. Tidningen 

tycktes sig från början sett ett skickligt anlagt falskspel från högerpressen – högerredaktörerna 

har varit medvetna om att Sveriges vänsterregering skulle avvisa högerns krav om väpnad 

intervention. Därmed ställdes regeringen mot väggen för att högern skulle få en utgångspunkt 

i våldskampanjen, genom att begära ett medgivande för organiserandet av skyddskårer i 

Sverige. Kampanjen har sedermera till syfte att fälla regeringen, genom att väcka en opinions-

storm vilket skulle bana väg för högerns makttillträde.
97

 

De ändamål som Social-Demokraten definierade i högerpressen var av konspiratorisk art, att 

högern sökte söndra för att sedan härska. Högerns aktivism syftade till att skapa en splittring 

inom den socialliberala regeringen, vilket skulle öppna för en expeditionsministär i Sverige 
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som skulle gå utanför partierna. Högern sökte alltså spela ut liberalerna mot social-

demokraterna, menade Social-Demokraten. Exempelvis saknade transiteringsfrågan praktisk 

betydelse för utgången i finska inbördeskriget, men var högst användbar i agitation för 

Sveriges indragande i kriget. Den hade till syfta att dupera folk och få med dem i en rörelse 

som avsåg att störta den svenska regeringen.
98

 

Mot slutet av perioden vändes kritiken mot den vänstersocialistiska pressen. Social-

Demokraten menade att det inte längre bara var högern som bedrev en hetskampanj, utan att 

vänstersocialisterna gjorde detsamma. Denna kampanj tog dock en annan utgångspunk, men 

hade samma syfte, nämligen att misstänkliggöra den svenska regeringen och undergräva dess 

ställning. Framför allt hade FDP gått i bräschen för denna kampanj, som menade att en ”helig 

allians” skapats mellan högern och socialdemokratin, vilket ingen sanning finns däri. Rörande 

FDP:s kritik om Social-Demokratens ensidiga rapportering, svarade tidningen med att hänvisa 

till ledaren ”Grymheter i Finland”, vilket tog upp ömse sidors våldsgärningar. Vidare framhöll 

Social-Demokraten att tidningen inte valt att publicera obestyrkta uppgifter från Finland. Mot 

de vänstersocialistiska påhoppen menade Social-Demokraten att en enig och bestämd 

arbetarklass skulle komma att säga ifrån: ”Sverges arbetare och demokrater vilja veta av 

bolsjevistiska äventyrligheter lika litet som av reaktionära”.
99

 

I slutet bemötte Social-Demokraten den kritik som riktats mot medlingslinjen. Kritiken gick 

ut på att den var opraktisk och oförnuftig, och alla som stödde denna linje var räddhågsna 

personer med kalla hjärtan, som om medlingen vore en fråga om medling mellan orättfärdig-

heten och rättfärdigheten. Social-Demokraten gick emot denna uppfattning och menade att 

om kriget i Finland fortsatte skulle bitterheten mellan klassmotsättningarna cementeras, vilket 

Mannerheims och Renvalls uttalanden var ett vittnesbörd för. Därför var medlingen Finlands 

enda räddning, om man inte ville riskera att Finland skulle förgöra sig själv.
100

 

I början av rapporteringen uppmanade Norrskensflamman om en villkorlig arbetarresning mot 

högerns aktivism i Norrskensflamman. Denna hållning kom dock att förändras och tidningen 

tog så småningom avstånd från en eventuell resning, och menade i stället att motstånden mot 

högern skulle ske inom demokratins ramar. FDP hade en liknande hållning, men uppmuntrade 

aldrig öppet till en resning. FDP uppmuntrade dock arbetarna att göra sig ”beredda” inför en 
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eventuell inbördesstrid mellan högern och arbetarna i Sverige, samtidigt som FDP likaså 

framhöll att en arbetarresning var villkorlig. I mitten av perioden fastslog FDP likaså att 

motståndet skulle ske inom demokratins ramar. 

Vid närmandet av interpellationsdebatten vändes kritiken i FDP mot den socialdemokratiska 

pressen och partiet. I FDP framhölls att högersocialismen inte längre var företrädare för 

arbetarna, då de gick högerns ärenden i pressen, samtidigt som partiet förhöll sig allt för 

passiva i frågan. Den främsta kritiken riktade sig till Social-Demokraten för dess okritiska och 

partiska hållning i det finska inbördeskriget. Norrskensflammans kritik mot det social-

demokratiska partiet och pressen var inte alls lika omfattande som i FDP. Endast en text 

kritiserade öppet socialdemokraternas partiskhet, vilket publicerades i slutet av perioden. 

Social-Demokratens inrikespolitiska kommentarer handlade dels om att kritisera höger-

aktivismen, där tidningen skildrade högerns aktivistiska ändamål utifrån att de ville 

omkullkasta den svenska regeringen. Kritiken vändes mot slutet av perioden till att fokusera 

på den vänstersocialistiska pressen. Social-Demokraten likställde högerpressens och den 

vänstersocialistiska pressens syften med hetskampanjen, nämligen att misstänkliggöra och 

undergräva regeringens ställning. Vidare förordade Social-Demokraten medlingslinjen, som 

tidningen gick i försvar till. Tidningen menade att medlingen var den enda metoden för att 

bevara Finlands suveränitet.  

 

2.2 Interpellationsdebatten, 20 februari 

Innan riksdagens interpellationsdebatt tog vid ställde vänstersocialisten Ivar Vennerström en 

interpellation till Sveriges regering. Interpellationsdebatten inleddes av statsminister Nils 

Edéns svar till Vennerström och efter anförandet anhöll ett flertal olika riksdagsledamöter om 

ordet. Dessa riksdagsledamöter representerade samtliga politiska partier i Sveriges andra 

kammare: vänstersocialister, socialdemokrater, liberaler, bondepartister och högerledamöter. 

Totalt var det 23 anföranden av 18 olika riksdagsledamöter. Av dessa anföranden talade 

statsministern Nils Edén två gånger, från socialdemokratiskt håll framfördes sex anföranden 

av fyra olika ledamöter och från vänstersocialisterna anfördes fem tal, av tre olika ledamöter.  

I Ivar Vennerströms interpellation den 6:e februari gav interpellanten först en kortare 

förklaring till den finska frågan. Han menade att det stod ett blodigt inbördeskrig mellan 

Finlands borgerliga regering och dess revolutionära, mellan vita garden och röda. Denna 

inbördeskamp hade lett till en aktivistisk agitation uppstått, vilket ledde till att den svenska 
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neutraliteten, som framgångsrikt hållit Sverige utanför kriget, äventyrades. Vennerström 

menade att det var ett ensidigt partitagande i pressdebatten för den vita sidan i kriget, vilka 

ville förmå de svenska statsmakterna att intervenera med vapenkraft i Finland. Utöver denna 

aktivistvilja stod också önskningar om att förmå regeringen att medgiva transiteringsrätt och 

exporträtt för vapen och ammunition genom och av Sverige. Dessutom värvades frivilliga 

personer på svensk mark till olika skyddsgarden. Eftergifter från regeringen i dessa avseenden 

skulle leda till konfrontation med Finlands arbetarrepublik samt med Ryssland.
101

 

Sett till ovanstående resonemang ställde Vennerström följande interpellation: 

”Sveriges fredsvänliga demokrati kräver, att den regering, som bygger på tvenne neutralitetens och 

fredens parter, fast och beslutsamt avvisar dem, som nu spela tärning med Sveriges öde […] Jag 

anhåller därför om andra kammarens tillstånd att till herr statsministern få ställa följande frågor: 

1. Är regeringen besluten att icke företaga någon väpnad intervention i Finland? 

2. Är regeringen besluten att vägra rätten till export av vapen från Sverige till Finland och att 

med all kraft tillse att nu gällande exportförbud å vapen strängt upprätthålles? 

3. Är regeringen besluten att vägra rätten till transitering genom Sverige till Finland av vapen 

från annat land? 

4. Är regeringen besluten att hindra alla försök att på svensk mark organisera väpnade kårer för 

översändning till Finland?”.
102

 

Under statsministerns inledande tal tog åter Edén upp dessa frågor, men menade att ingen 

detaljdiskussion var nödvändig i den finska frågan. I stället skulle huvuddragen i regeringens 

ståndpunkter ges. Edén ville också diskutera de stora politiska problem som medförde den 

finska frågan, för att på så vis ge en vidare förklaring till regeringens hållning.
103

 

I efterföljande resultatredovisning disponeras interpellationsdebatten efter uppsatsens tre 

teman. Varje del presenteras kronologiskt och med utgångspunkt från statsministerns svar. 

Varför den liberala statsministerns svar redogörs för, motiveras genom att det är utifrån 

dennes svar som hela interpellationsdebatten tar sin utgång från.   

 

2.2.1 Orsakssamband 

I statsministerns svar framgår det att Edén inte hade några ambitioner att diskutera orsakerna 

till det finska inbördeskriget, utan i stället fokusera debatten kring regeringens hållning.
104

 I 
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stället var det Ivar Vennerström som först berörde orsakerna till finska inbördeskriget. 

Vennerström menade att han kände sig nödgad att inför en samlad svensk opinion redogöra 

för orsakerna till det finska inbördeskriget. Han framställde i sitt anförande den finska 

arbetarrörelsen i en offerposition. Han menade att de finska socialisterna provocerats i den 

mån att en resning till slut var oundviklig. Under Finlands tid som storfurstendöme under det 

ryska tsarväldet fanns det ingen parlamentarisk kraft att tillgå. Detta ledde till att tilliten till 

parlamentarismen minskade bland de finska socialisterna. Vid marsrevolutionen 1917 

hamnade de finska arbetarna i konflikt med Kerenskijs halvt borgerliga interregimsregering, 

vilket ledde till att en olaglig, borgerlig upplösning av den finska lantdagen. I och med denna 

upplösning bojkottade många socialdemokrater efterföljande val, vilket ledde till att borgarna 

vann en knapp majoritet i lantdagen.
105

  

Vennerström menade vidare att de finska socialisterna jagats ut på antiparlamentariska vägar 

när den nya borgerliga lantdagen körde över de finska socialisterna i olika politiska frågor. 

Torparfrågan bordlades för obestämd framtid och den finska republikens form antogs i form 

av en president, som de finska socialisterna såg som ett maskerat kungadöme. I stället ville de 

att all makt skulle förläggas till lantdagen.
106

 

Vidare argumenterade Vennerström för livsmedelsfrågans betydelse för revolutionen. Svält 

var en anledning till att den ryska revolutionen bröt ut, och den framprovocerade svält-

katastrofen i Finland hade lett fram till samma resultat. Olika livsmedelsinventerings-förlag 

togs fram av regeringen, men pga. av borgerliga protester fullföljdes aldrig denna livsmedels-

inventering. Detta ledde till en förtvivlan inom arbetarrörelsen i Finland.
107

 

Den sista aspekten av orsakerna till inbördeskriget som Vennerström berörde var militär-

frågan. Finland hade lyckats uppnå full självständighet genom diplomati, men den nya 

regeringen inledde en full militarisering av landet vid självständigheten. Skyddskårer upp-

rättades, det vill säga vita garden, som stod under direkt kontroll av den borgerliga lantdagen. 

Finansiering av militariseringen genom skatter kunde inte arbetarna acceptera.
108

 Dessa 

förklaringar visar att Vennerström försatte de finska arbetarna i en offerposition, snarare än att 

de var skyldiga till resningen. I stället var resningen framprovocerad av borgerligheten.  

Socialdemokraten Hjalmar Branting höll med Vennerströms resonemang att det som pågick i 

Finland var en klasskamp. Dock kunde Branting inte försvara resningen av arbetarrörelsen, 
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trots de orsaker som angetts. I stället menade han att de finska socialdemokraterna erbjöds att 

ingå i en samlingsregering med den borgerliga lantdagen. De finska socialisterna hade 

medvetet frångått den parlamentariska arenan och hetsat till våld.
109

 

Socialdemokraten Per-Albin Hansson höll med Branting i dennes resonemang gällande 

socialisternas starka parlamentariska ställning. Hansson menade att de, trots en valförlust, 

fortfarande hade en tillräckligt stark parlamentarisk ställning för att kunna förhindra 

eventuella reaktionära planer. Vidare menade han att de finska socialisterna hade en 

skyldighet att upprätthålla demokratin i landet, men i stället valde de revolutionens väg.
110

 

Under interpellationsdebattens senare del sökte vänstersocialisten Fabian Månsson ge en 

djupare förklaring till det finska inbördeskriget. I stället för att peka på olika konkreta 

politiska meningsskiljaktigheter i Finland, framförde han de strukturella problem som varit 

gällande. Han menade att inbördeskrigets främsta orsak berodde på kapitalistsamhället. Klass-

kampen var vidare en djupare strid mellan svekomaner och fennomaner, det vill säga en 

svensktalande överklass och en finsktalande arbetarklass. Svekomanerna hade under Finlands 

historia förtryckt den finsktalande arbetande delen av folket, vilket cementerat ett hat inom 

arbetarklassen. Härskarklass var dessutom helt främmande inför eventuella sociala för-

ändringar och har genom åren gynnats av tsardömet. Ämbetsmannaposter hade stått öppna för 

överklassen i både Ryssland och Finland, samtidigt som Tyskland gett unga män militär-

utbildning. Överklassen var reaktionär och hade förberett sig inför inbördeskriget i Finland 

under en längre tid. Ur detta resonemang menade Månsson att grundvalen för den parla-

mentariska kulturen vilade på revolträtten gentemot statsmakten, vilket kom i uttryck i de 

gamla landskapslagarna.
111

 

Vennerström replikerade mot Branting och Hansson, som båda menade att de finska 

socialisterna inte hade någon rättighet att göra uppror mot den lagliga ordningen. 

Vennerström menade att om man accepterade Kerenskijs upplösning av den finska lantdagen 

som laglig, då ansågs den nya lantdagen som laglig. Men vänstersocialisterna såg inte upp-

lösningen som laglig, vilket gjorde att den nya lantdagen sågs som illegitim.
112

 

Under Brantings replik gentemot Månsson och Vennerström framgår det att den social-

demokratiska ledamoten inte kunde acceptera revolträtten gentemot folkmajoriteten. Branting 

menade, i likhet med Hansson, att de finska socialdemokraterna inte befann sig i ett sådant 

                                                 
109

 Ibid., sid. 39–41.  
110

 Ibid., sid. 58. 
111

 Riksdagens protokoll 1918: Andra kammaren, nr. 17, sid. 5–10. 
112

 Ibid., sid. 21. 



37 

 

 

 

nödläge att ingen annan utväg fanns än en resning: ”Ifall en liten grupp bojkottar ett val och 

därigenom ställer sig själv utanför det lagliga inflytandet de kunde ha som medborgare, skall 

sedan allting som majoriteten gör icke betraktas längre som lagligt?”.
113

  

Vänstersocialisterna och socialdemokraterna delade båda liknande förklaringar till det finska 

inbördeskriget. De båda gruppernas talespersoner menade på att det var frågan om en klass-

kamp i inbördeskriget. Både socialdemokraterna och vänstersocialisterna accepterade de 

politiska meningsskiljaktigheter som varit gällande i Finland som orsaker till det finska 

inbördeskriget. Även om socialdemokraterna aldrig själva berörde de olika orsaksför-

klaringarna, motsatte sig de aldrig dem heller. Det kan visa på att socialdemokraterna 

accepterade vänstersocialisternas förklaringar till inbördeskriget. Men i frågan huruvida de 

finska socialdemokraterna hade rätt till att genomföra en resning mot statsmakten eller ej, var 

det som vänstersocialister och socialdemokrater inte kunde enas om. Vänstersocialisterna 

sökte legitimera resningen, medan socialdemokraterna framhöll demokratin som det yttersta 

målet och en resning mot en fullt rådande demokrati kunde inte accepteras. 

 

2.2.2 Regeringens ageranden 

Statsministern Nils Edén fokuserade i sitt anförande på att redogöra för regeringens hållning i 

den finska frågan. Han redogjorde för de grundval som regeringen skulle hantera den finska 

frågan efter, vilka gick ut på att den svenska regeringen skulle agera utifrån att se till att 

Sveriges rätt och intressen säkrades. Edén menade att så länge Sverige säkerhet inte 

äventyrades, skulle Sverige inte blanda sig i Finlands inre angelägenheter. Därmed kunde 

regeringen inte godkänna att någon form av intervenering skulle ske i Finland, det vill säga 

varken väpnad intervention, vapentransitering och -export eller upprättandet av frivilliga kårer 

kunde medges. I stället framförde Edén en alternativ plan, som skulle gå ut på att medla i 

konflikten, för att genom diplomatisk väg få till ett vapenstillestånd i Finland.
114

 

Regeringens hållning och statsministerns svar på denna fråga togs väl emot av de allra flesta 

socialistiska ledamöter. Dock fanns det på sina håll detaljer som var oklara. Vänstersocialisten 

Ivar Vennerström framhöll att statsministern inte gett ett klart besked om framtiden – om 

några eftergifter gavs gällande tranisteringsfrågan skulle det leda till ödesdigra konsekvenser 
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för svensk inrikes- och utrikespolitik. Vennerström menade att den svenska arbetarrörelsen 

inte kunde känna sig trygg förrän regeringen kunde ge ett klart framtidsbesked.
115

 

Vennerström erkände att han på det hela taget var nöjd med statsministerns svar. Däremot 

argumenterade Vennerström för att regeringen aktivt såg mellan fingrarna på den vapens-

muggling som pågick i landet. Dessutom underlättade regeringen sjöfartstransiteringen för 

utländska fartyg, som fraktade vapen- och ammunitionsgods till Finland. Även denna fråga 

krävde Venerström att få svar på.
116

 

Den sista punkten som Vennerström berörde var den angivna medlingen, som hade strandat 

pga. den vita sidans ovilja att föra förhandlingar med den röda sidan. Dessutom var det inte en 

verklig neutralitet att skicka högersocialistiska delegater som medlingsrepresentanter till 

Finland. Detta motiverades genom att det inte var frågan om ett jämnt spel: ”Det är icke en 

verklig, opartisk medling, om man söker åstadkomma de finska revolutionärernas under-

kastelse”.
117

 För att åstadkomma en verkligt neutral medling, menade Vennerström att de 

finska socialisterna måste få känna sig delaktiga samt få gehör för de sociala reformerna i 

samtalen kring Finlands framtid.
118

 

Väntat ställde sig de socialdemokratiska ledamöterna positiva till regeringens hållning, efter-

som socialdemokraterna själva hade regeringsposter. Socialdemokraten Hjalmar Branting 

framhöll att regeringen fullföljt dess neutralitetsplikt, vilket motsvarat folkmajoritetens 

önskemål. Han berömde vidare de grundval som upprättats för svensk utrikespolitik, som 

innebar att inte blanda sig i Finlands inre angelägenheter. Denna svenska utrikespolitik 

beskrevs av Branting som en orubblig neutralitet, som skulle återställa lag och ordning i 

Finland, men att detta skulle ske genom försiktighet och diplomati.
119

 

Under statsministerns andra anförande återkopplade han till Vennerströms kritik, som gick ut 

på att regeringen dels såg genom fingrarna på den vapensmuggling som skedde samt kritiken 

gällande att regeringen aktivt underlättat trafiken till sjöss. Edén slog ifrån sig dessa 

anklagelser och menade på att den fanns ett krav på Sverige som neutral stat att ge fartyg, 

oavsett vilken flagg den seglade under, en säker sjöväg. Detta kunde göras inom ramen för 

neutralitetsbestämmelserna, menade Edén. Gällande den andra kritiken som Vennerström 

förordade, slog Edén ifrån sig även denna kritik. Regeringen hade gett order till de svenska 
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myndigheterna i landet att agera utifrån normala förhållanden. Därmed fanns det inget fog för 

denna kritik som interpellanten riktade till regeringen.
120

 

Efter Edéns svar angående regeringens hållning till den finska frågan yttrade sig inga fler 

ledamöter till detta. De socialdemokratiska ledamöterna som talade i debatten framhöll alla 

deras tacksamhet till den svenska regeringen för dess hållning till den finska frågan. För 

vänstersocialisterna gällde i stort detsamma. Dock fanns det viss kritik mot regeringen, men 

denna kritik menade statsministern var obefogad.  

 

2.2.3 Inbördeskriget i den inrikespolitiska debatten 

I Ivar Vennerströms interpellation framgick att den hetsagitation som fördes från högerhåll i 

Sverige skapade en osäkerhet huruvida regeringen skulle ge med sig för dessa krav, vilket var 

bakgrunden till att interpellationen från början ställdes.
121

  

I statsministerns interpellationssvar framgick kritik mot både högern och den vänster-

socialistiska sidan. Edén kritiserade högern för att skapat ett opinionstryck för att hjälpa 

Finland i dess inbördeskrig, vilket kunde leda till att Sverige ställdes inför utrikespolitiska 

problem. Om inte en väpnad intervention medgavs begärde högerpressen att på endera annat 

vis ge hjälp till Finland. Edén menade att högern inte kunde kritisera regeringen för med-

skyldiga till illdåden i Finland, pga. avvisandet av dessa krav. Han menade att dessa yttringar 

snabbt måste förändras om högern ville återskapa lag och ordning i Finland.
122

 

Samtidigt som högern skildrade inbördeskriget som en strid mellan laglig ordning och 

anarkistiska våldsregementen, menade Edén att på motsatta sida fanns en liknande rörelse. 

Denna rörelse argumenterade för att kampen står mellan samhällsklasser. Båda dessa 

aktivistiska hållningar äventyrade såväl Sveriges yttre politiska läge som det inre. Därför 

manade Edén till besinning på ömse sidor av debatten.
123

 

I Ivar Vennerströms första anförande framfördes kritik gentemot högersocialisternas och 

högerns press och ett likhetstecken drogs mellan högerns Nya Dagligt Allehanda och Social-

Demokraten. Vennerström menade att dessa tidningar – och övriga tidningar med tillhörande 

ideologier – förde en ensidig rapportering av det finska inbördeskriget. En opartisk och 
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neutral domare måste ta hänsyn till båda sidorna i konflikten, vilket inte den svenska pressen 

gjorde. Denna ensidighet bedömde Vennerström vara ett juridiskt brott.
124

 

Vidare värjde sig Vennerström mot högerns kritik som menade att de finska social-

demokraterna förrått den laglig ordning i Finland, i och med att de samarbetat med den 

kvarvarande ryska soldatesken. Högerpressen såg således kriget som ett frihetskrig mellan det 

vita gardet och de ryska soldaterna. Denna syn kunde inte Vennerström acceptera. Han 

erkände att de finska socialisterna tillkallat hjälp från ryskt håll, men att samma anklagelse 

kunde riktas mot den vita sidan som aktivt sökt hjälp från bland annat Tyskland och Sverige. 

Därmed var båda sidorna jämbördiga i denna fråga.
125

  

Vidare menade Vennerström att den svenska pressen enhälligt stämplat den revolutionära 

finska regeringen som en mördarregering. Han menade att den svenska pressen dragit alla 

arbetare över en och samma kam. Den finska revolutionära regeringen arbetade aktivt emot 

dylika våldsdåd. Vennerström erkände att våldsdåd begåtts, men lika många våldsdåd begicks 

från den vita sidan. Även i denna fråga var ömse sidor jämbördiga.
126

 

Vennerström värjde sig från högerns anklagelser att de svenska vänstersocialisterna inte 

enhälligt fördömt de finska revolutionärerna och att vänstersocialisterna således är med-

skyldiga till inbördeskriget. Han vände i stället argumentet tillbaka mot högern:  

”Det är ni högermän, som äro skulden. Det är icke revolutionerna, som fött kriget. Det är krigen, 

som fött revolutionerna. Ni se i denna stund ert eget barn. […] Ni ha vädjat till våldet, 

bajonetterna, ni ha framkallat den väpnade anarkien, och kriget är en väpnad anarki. Ni skola 

aldrig någonsin komma ifrån den skuld, som ni bära, och den skall vila på eder, så länge som 

världen består.”
127

 

Vennerström återgav även Mannerheims och Renvalls intentioner i det finska inbördeskriget. 

Dessa två hade i en intervju för en svensk högertidning klargjort deras intentioner i kriget, 

nämligen att göra de finska socialisterna till en pariasekt. Vennerström frågade sig var 

humaniteten fanns i detta resonemang och hur den svenska pressen enhälligt kunde försvara 

den vita sidan efter detta uttalande. Till bakgrund av detta erkändes också att den finska 

inbördesstriden var en klasskamp, vilket varken statsministern eller högern ville erkänna.
128
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Slutligen redogjorde Vennerström för ändamålen bakom högerns aktivism, vilket framställdes 

att högern ville föra ett anti-revolutionärt preventivkrig i Finland. Genom att slå ned den 

revolutionära arbetarresningen i Finland, skulle en barriär byggas upp mot bolsjevismen, 

vilket var högerns stora farhåga. Högern i Sverige skulle göra allt för att förhindra en 

bolsjevistisk spridning till Sverige, menade Vennerström.
129

  

Ytterligare hård kritik mot högern står socialdemokraten Hjalmar Branting för, som menade 

att högerns hetskampanj riskerade att dra in Sverige i kriget. Branting skildrade ändamålen 

bakom denna kampanj att vara högerns sätt att återigen komma till makten i Sverige – en 

hetskampanj skulle innebära en försvagad regering, ifall regeringen gick med på eftergifter till 

högerpressens krav. Branting påpekade även att högerledaren Arvid Lindman inte vågade 

följa upp aktivismen i sitt anförande, så som den kom till uttryck i högerpressen.
130

 

I debatten riktades kritik dels från socialdemokraterna och vänstersocialisterna gemensamt 

mot högern, men också sinsemellan. Branting kritiserade de svenska vänstersocialisterna på 

flera punkter. Bland annat kritiserade han Vennerström för att ensidigt försköna kampen i 

Finland. Branting gav vänstersocialisten rätt i att man inte kunde bortse från förklaringarna till 

kriget, men att han själv inte kunde försvara resningen, oavsett vilka orsaksamband man än 

pekade på. Den grundläggande frågan, menade han, var huruvida en grupp kan förbehålla sig 

rätten att göra ett uppror mot en folkmajoritet och mot en demokratisk lantdag. Branting 

menade att varje demokrati hade universella grundsatser som måste vara gällande för att få 

kallas för en demokrati, vilket leder till att de svenska socialdemokraterna skulle protestera 

mot varje försök till att legitimera ett minoritetsvälde.
131

 Denna hållning var gemensam för de 

socialdemokrater som talade i debatten. 

Socialdemokraten Per-Albin Hansson delade Hjalmar Brantings resonemang att en folk-

minoritet inte kunde inom demokratins ramverk göra uppror mot en lagligt vald folkmajoritet. 

Utöver denna kritik mot vänstersocialisten Vennerström, fokuserade Hansson på att svara på 

Vennerströms likhetstecken mellan Social-Demokraten och Nya Dagligt Allehand. Hansson, 

som var chefredaktör för Social-Demokraten under denna tid, menade att det fanns fler 

likheter mellan den vänstersocialistiska tidningen Folkets Dagblad Politiken och höger-

tidningen Nya Dagligt Allehanda. Social-Demokraten hade aktivt intagit en opartisk 

åskådning av inbördeskriget, medan de vänstersocialistiska tidningarna i allmänhet, och 
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Folkets Dagblad Politiken i synnerhet, använde sig av samma aktivism som Nya Dagligt 

Allehanda. Den enda skillnaden mellan dessa tidningar var för vilken sida av kriget som 

tidningarna sympatiserade med.
132

  

Hansson själv menade att han inte längre kunde se kampen i Finland som en kamp för eller 

emot demokratin. Han siade kring att demokratin redan var död, oavsett vilket sida av 

inbördeskriget som segrade:  

”Segrar den röda sidan betyder den segern en seger för bolschevistiska antidemokratien. Segrar 

den vita sidan så betyder det en seger icke för demokratien utan för reaktionen, den reaktion vars 

syften blivit på ett så utmanande sätt uttalade av general Mannerheim och senator Renvall”.
133

 

Därmed menade Hansson att det ända målet som nu måste intas från samtliga partier i Sverige 

vara att så fort som möjligt rädda demokratin i Finland. Detta kunde inte göras genom vapen, 

utan skulle ske genom fredlig diplomati, om demokratin skulle överleva i Finland.
134

  

Under den senare delen av debatten skärptes tongångarna mellan den vänstersocialistiska 

sidan och den socialdemokratiska sidan. Flera vänstersocialister sökte legitimera arbetar-

resningen i Finland, medan socialdemokraterna förkastade dessa. Vänstersocialisten Fabian 

Månsson menade att demokratin ytterst bestämdes av folket, vilket legitimerade en resning i 

Finland.
135

 Vidare menade Månsson i sitt andra anförande att Brantings vilda hat gentemot 

bolsjevismen förblindat dennes hållning till den finska frågan. Månsson menade att 

bolsjevismen inte kunde ses som en dålig socialism, så som de svenska socialdemokraterna 

skildrade den, utan bolsjevismen var praktiserad kommunism, menade Månsson.
136

  

Vennerström var å sin sida mer moderat i sina anföranden, än vad hans partikollega Fabian 

Månsson var. Vennerström menade å sin sida att hans skyldighet var att inta rollen som 

försvarsadvokat för de finska socialdemokraterna. Han undvek svara på Brantings direkta 

fråga om en grupp inom en demokrati hade rätt att göra uppror, utan sade sig själv i stället att 

respektera den fulla och obeskurna folkviljan.
137

  

Socialdemokraterna kunde inte legitimera resningen i Finland och kunde inte heller låta 

vänstersocialisternas legitimeringsförsök gå obesvarat förbi. Socialdemokraten Arthur 

Engberg erkände att Månsson hade rätt i dennes förklaringar till inbördeskrigets orsaker, men 
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att det var en annan sak att försvara den. Engberg menade att demokratin inte var ett själv-

ändamål och menade att Månsson överskattade demokratin. Det skulle finnas olika arbets-

verktyg för att uppnå demokrati, vilket skulle ske genom folkvalda representanter i olika 

samhällsinstitutioner, menade Engberg.
138

 

Vidare menade Engberg att socialdemokraterna inte ville ersätta det gamla klassförtrycket 

med ett nytt klassförtryck i Finland. Därmed kan de inte stöda arbetarresningen:  

”Vi tro icke att socialdemokratien kan genomföras genom proklamationer, dekret eller politiska 

revolter. […] Men just därför att vi icke vilja ersätta det gamla klassväldet med ett nytt klassvälde, 

vända vi vår spets både mot bolsjevismen under det firmamärke, som är den svenska högerns, och 

mot bolsjevismen under det firmamärke, som är herr Ivar Vennerströms”.
139

  

I Hjalmar Brantings slutreplik, som satte punkt för hela debatten, vändes kritik mot Fabian 

Månsson. Branting menade att en revolt inte kunde göras i en sådan situation där full 

demokrati rått och som var emot folkmajoriteten. När Månsson dessutom menade på att 

bolsjevismen inte var en dålig socialism och att bolsjevismen var det kommunistiska 

manifestet i praktiken, då upphörde all vidare diskussion för Branting.
140

 

Branting ville inte döma någon sida i kriget, varför de svenska socialdemokraterna ställt sig 

opartiska till kriget. Den kritik som de svenska socialdemokraterna fått för dess kritik 

gentemot de finska socialisterna, förklarade Branting med att man inte kunde glorifiera eller 

försvara den finska rörelsen helt okritiskt. Branting menade att man måste visa sann 

solidaritetskänsla genom att peka på de felsteg som de finska arbetarna tagit och inte visa en 

falsk solidaritetskänsla så som de svenska vänstersocialisterna gjorde.
141

 

Statsministern sammanfattade debatten och menade att högern inte fullföljt den agitation som 

dess press gått i bräschen för. Ingen direkt väpnad intervention begärdes av högerledamöterna 

i andra kammarens interpellationsdebatt, utan de gömde sig i stället bakom transiterings- och 

exportkraven. Edén framhöll att export av kronans förråd – som skulle vara av betydelse för 

utgången av kriget – inte kunde medges, pga. att de egna säkerhetsbehoven inte kunde bortses 

ifrån. Gällande frågan om transitering kunde det lika gärna ske till sjöss, varför Edén ställde 

sig frågandes till högerns krav. Om regeringen skulle medgivit exporträtt skulle nästa steg lätt 

kunnat tas, nämligen direkt väpnad intervenering. Därför kunde inte högerns krav medges.
142
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Gällande de meningsskiljaktigheter som var förväntade kunde statsministern inte utskilja 

några stora skillnader mellan partiernas olika ståndpunkter. Därmed skulle debattens 

samstämmighet vidarebefordras av samtliga partiers press, menade Edén, för att skapa en 

enhällig, folklig opinion för regeringens medling i det finska inbördeskriget.
143

 

De meningsskiljaktigheter som ovan berörts mellan vänstersocialisterna och social-

demokraterna berörde aldrig Edén. Det är utifrån meningsskiljaktigheterna mellan SAP och 

SSV som debatten till stor del utgår ifrån. Vänstersocialisterna ville obeskuret stödja det 

finska inbördeskriget och motiverade resningen genom att peka på dylika orsaksamband, 

medan socialdemokraterna inte kunde legitimera någon form av resning mot en fullt rådande 

demokrati, som varit gällande i Finland. För socialdemokraterna var demokratin det yttersta 

målet och alla hot emot denna skulle bekämpas. Dock sympatiserade socialdemokraterna för 

de finska klassbröderna, men framhöll i stället att de felsteg som gjorts i Finland måste 

belysas om det skulle komma till arbetarrörelsens gagn.   

 

2.3 Sista perioden, 21 februari – 6 mars 

FDP publicerade elva ledare/debattartiklar efter interpellationsdebatten, Norrskensflamman 

sju och Social-Demokraten likaså sju texter. Rapporteringen i samtliga undersökta tidningar 

efter interpellationsdebatten hade tämligen likadant mönster. Till en början beskrev respektive 

tidning dess syn på debatten. Senare fortsatte tidningarna att kommentera finska inbördes-

kriget, för att till sist upptagas helt av Ålandsfrågan.  Ålandsfrågan har många likheter till 

uppsatsens frågeställningar, då tidningarna fortsätter driva sina teser kring det finska 

inbördeskriget med Åland som utgångspunkt. Föreliggande uppsats har emellertid inte tagit 

med tidningarnas rapportering om Ålandsfrågan, då det är ett forskningsområde i sig.  

 

2.3.1 Orsaksamband 

Tidningarna fortsatte kommentera orsaksambanden till det finska inbördeskriget i dess 

rapportering efter interpellationsdebatten. FDP publicerade två texter på detta tema och 

ytterligare en text som berörde orsaksambanden i förbifarten.  

Samtliga dessa texter i FDP handlade om hur det finska inbördeskriget var avsiktligt fram-

provocerat, att det dels var framprovocerad av Tyskland och dels av den finska borgarklassen. 

                                                 
143

 Ibid., sid. 34. 



45 

 

 

 

FDP menade att denna bestämda plan med rötter i Berlin förklarade varför den finska 

regeringen undergrävde lantdagens rätt och makt, varför utsvältningar av arbetarna skedde 

samt varför de borgerliga skyddskårerna upprättades. Tidningen menade att inbördeskriget 

aldrig hade uppstått om svarta gardet inte hade anfallit de oskyldiga arbetarna. Mannerheim 

menade att de endast ville avväpna de ryska soldaterna, men på samma gång sade man från 

svarta gardet att ryssarna skulle lämnas ifred, då vapnen skulle riktas mot arbetarna. Först 

efter att arbetarna attackerats började arbetarna rusta sig till kamp. Vid ett flertal gånger 

försökte arbetarna få till ett vapenstillestånd, vilket borgarna helt sonika förkastat. FDP 

menade att ändamålen bakom denna provokation var borgarna rädsla inför framtiden. 

Borgarna hade erhållit en knapp majoritet i senaste valen, men var medvetna om att de skulle 

förlora nästkommande val, då befolkningen lidit pga. kriget, hungern och nöden. Detta skulle 

leda till att det öppnades för en socialistisk omdaning av landet, vilket förklarade varför 

borgarna ville beröva arbetarna sina medborgerliga fri- och rättigheter. Detta hade dessutom 

bekräftats av både Mannerheim och Renvall i deras uttalanden.
144

  

De borgerliga planerna att undergräva de finska socialisternas politiska och sociala rättigheter 

hade pågått under hela fyra månader innan inbördeskrigets utbrott. Detta bevisades av unga 

soldaters avfärd till Tysklands krigsakademier, för att sedermera när tiden väl var inne åter-

vända för att ingå i diverse jägarbataljoner. Borgargardena med dessa elitförband var således 

avsedda att slå ned såväl den ryska revolutionen som de inhemska arbetarna.
145

 

Norrskensflammans enda ledare som handlade om orsaksambanden efter interpellations-

debatten var en cirkulationsartikel som tidigare publicerades i FDP. Texten hade samma 

innebörd, att borgarna i Finland planerat för inbördeskriget under en lång tid redan innan 

inbördeskrigets utbrott.
146

 

Social-Demokraten berörde inte orsaksambanden efter interpellationsdebatten, vilket kan 

tolkas som att tidningen redan sagt vad som behövdes sägas i denna fråga. 
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2.3.2 Regeringens ageranden 

I FDP publicerades en text som kommenterade regeringen och ytterligare tre texter berörde 

regeringens ageranden. FDP menade att regeringens löften om förbudet mot organiseringen 

av frivilliga skyddskårer i Sverige inte upprätthölls, då värvningarna fortgick i Stockholm 

efter interpellationsdebatten. Tidningen presenterade tre möjliga scenarier varför 

rekryteringen fortsatte. Antingen saknade statsministerns svar verklig innebörd, eller att 

regeringen medvetet blundat för värvningsarbetet, vilket innebar att Edén medvetet förde 

riksdagen bakom ljuset. En tredje möjlighet var att regeringen och statsministern helt enkelt 

inte hade kännedom om rekryteringsarbetet i Stockholm, menade FDP.
147

   

En annan angreppspunkt i FDP:s regeringskommentarer handlade om att regeringen, trots sin 

neutralitet, indirekt stöttade den vita sidan. Sjöminister Palmstiernas behjälplighet till de tyska 

vapentransporterna längst med den svenska ostkusten, bevisade att regeringen trots allt gjort 

stora förtjänster för den vita sidan. Huruvida Palmstierna opererade utanför regeringens 

kännedom och riktlinjer eller ej, kunde inte tidningen svara på, men uppmanade i stället 

regeringen att kontrollera sjöministern på ett bättre sätt. FDP:s attacker mot sjöministern 

skulle inte tolkas som ett angrepp mot regeringen i dess helhet. I stället uttryckte tidningen att 

de hade ett fortsatt förtroende för regeringen neutralitetspolitik.
148

 

Norrskensflammans regeringskommentarer framgick i cirkulationsartikeln Sanningen kryper 

fram som hade samma innebörd som i FDP, nämligen att regeringen varit den vita sidan i 

Finland behjälplig, genom Palmstiernas underlättande för tyska vapenfartyg.
149

 

I Social-Demokraten publicerades två texter under temat regeringens hållning och ytterligare 

en som gav någon form av regeringskommentar. I stort var det positiva tongångar i tidningens 

regeringskommentarer. Dagen efter interpellationsdebatten hyllade tidningen statsministerns 

svar för dess hållning i Finlandsfrågan. Tidningen menade att statsministern klargjort 

regeringens hållning och presenterade ett stark utrikespolitiskt program. Regeringens hållning 

bestämdes utifrån utgångspunkten att Sverige inte skulle intervenera i det finska inbördes-

kriget. Så länge den svenska säkerheten var tryggad skulle inte regeringen intervenera i 

Finland på något vis, ej heller skulle regeringen tillåta att organisering av frivilliga kårer 

upprättades i Sverige. Regeringen hade därmed fullföljt svenska intressen i Finlandsfrågan, 
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samtidigt som regeringen öppnat upp för diplomatiska förhandlingar med Ryssland och 

Finland för att få ett slut på inbördeskriget. Social-Demokraten hyllade således regeringens 

svar och menade att det var en besinningens och klokhetens utrikespolitik.
150

 

De två sista texterna i Social-Demokraten som berörde regeringen handlade om att 

regeringens ställning endast hade stärkts under perioden. Två nya riksdagsdebatter uppstod 

under denna tid: en i första kammaren och en till i andra kammaren. I ömse debatter trium-

ferade regeringen över oppositionspartierna och hade därmed stärkt sina egna aktier.
151

  

 

2.3.3 Inbördeskriget i den inrikespolitiska debatten 

Inledningsvis riktade FDP kritik mot sjöminister Palmstiernas åtaganden. Den vänster-

socialistiska gruppen hade utsett Z. Höglund och Ivar Vennerström som ombud till 

regeringens medlingsarbete. När dessa skulle erhålla det formella tillståndet att få medfölja på 

sjöexpeditionen till södra Finland, nekade Palmstierna Höglund att avresa. Till bakgrund för 

denna vägran menade FDP att det fanns gammal fiendskap mellan dessa två herrar. Efter 

Höglund vägrats avresa bestämde sig den vänstersocialistiska gruppen sig för att inte sända 

något ombud över huvud taget för att delta i medlingsarbetet. Tidningen menade att Palm-

stiernas åtaganden skadat medlingsmöjligheterna i Finland, och det vänstersocialistiska partiet 

avsåg att meddela den revolutionära regeringen i Finland om vad som skett. I stället valde den 

vänstersocialistiska borgmästaren Lindhagen att avresa i uppdrag som enskild person för att 

inleda samtal med revolutionsregeringen i Finland. Som representant å partiets vägnar kunde 

inte den vänstersocialistiska gruppen gå med på, med anledning av sjöministerns hänsynslösa 

maktutövning.
152

 

Vidare kritiserade FDP socialdemokraten Hjalmar Branting för dennes anföranden under 

interpellationsdebatten. Brantings resonemang gick ut på att en minoritet aldrig kunde ha 

makten över en majoritet. I anslutning till Brantings resonemang frågade sig tidningen huru-

vida en kapitalistminoritet i Sverige kunde ha rätt mot folkmajoriteten, och om detta var för-

enligt med en verklig demokrati. Enligt FDP betydde demokrati inte enbart majoritetens makt 

över en minoritet, utan hela folkets rätt och frihet. Därmed kunde inte FDP acceptera den 

högersocialistiska tolkningen av demokratibegreppet och tidningen kunde inte heller låta 

                                                 
150

 ”Interpellationsdebatten”, Social-Demokraten, 21 februari 1918, nr. 44, sid. 4, osignerad.  
151

 ”Hr Tryggers första nederlag”, Social-Demokraten, 28 februari 1918, nr. 50, sid. 4, signerad av Hj. B-g; ”Den 

tredje Finlandsdebatten”, Social-Demokraten, 6 mars 1918, nr. 55, sid. 4, osignerad.  
152

 ”Hr Palmstierna”, Folkets Dagblad Politiken, 22 februari 1918, nr. 45, sid. 1, osignerad; ”Herr Palmstiernas 

fasoner”, Folkets Dagblad Politiken, 23 februari 1918, nr. 46, sid. 2, osignerad.  



48 

 

 

 

Brantings åsikt få kallas för demokratisk. En sann demokrati, menade tidningen, skulle aldrig 

Rysslands bolsjeviker, Finlands socialdemokrater eller Sveriges vänstersocialister svikit.
153

 

En tredje aspekt av den inrikespolitiska kommenteringen riktades mot den svenska högern. 

FDP menade att denna visat sitt sanna jag, då en ny interpellation, påkallad av höger-

ledamöter, stått i riksdagens första kammare. Denna hade till syfte att få till stånd såväl en 

väpnad intervention som vapenleveranser av och genom Sverige till Finland. I interpella-

tionen visade högermannen Ernst Trygger tydligt högerpartiets intentioner, att med alla medel 

tillgängliga dra in Sverige i kriget. Det blev emellertid ett stort nederlag för Trygger, då 

samtliga övriga partier opponerade sig mot högern. FDP menade vidare att det fanns en 

växande opposition i landet mot högerns aktivism.
154

 

I slutet av perioden framhöll FDP att den liberala och högersocialistiska pressen svängt allt 

mer i dess hållning till den svenska högern. Tidningen menade att liberalerna och social-

demokraterna fått upp ögonen för vad den finska borgarklassens intentioner var i Finland. 

Dessa två grupper hade insett att det fanns tyska intressen i Finland, vilket föranledde dem att 

rikta skarpare kritik mot högerns sensationsjournalistik. FDP menade att alla Sveriges partier 

måste ta avstånd från den finska borgarregeringen och den svenska högern.
155

 

Norrskensflamman kommenterade likaså interpellationsdebatten och riktade efter den skarp 

kritik mot högersocialisterna och i synnerhet mot Hjalmar Brantings anföranden. Tidningen 

menade att det fanns ett samförstånd mellan alla partier till höger om det vänstersocialistiska. 

Norrskensflamman menade att Brantings definition av demokrati inte kunde företräda 

arbetarnas intressen, då denne inte behandlade den ekonomiska faktorn för demokratin. Så 

länge man hade allmän rösträtt var det brottsligt att göra uppror, var tidningens tolkning av 

Brantings tal. Men trots politiskt inflytande hade inte arbetarnas ekonomiska situation 

förbättrats nämnvärt. Tidningen menade således att Branting var en förrädare av demokratin 

och arbetarklassen. Vidare föreslog tidningen att Branting, trots dennes bekännelse till 

marxismen, snarare företrädde liberalismen än socialismen.
156

  

Norrskenflamman attackerade i likhet med FDP sjöminister Palmstierna. Tidningen menade 

att Palmstiernas bypolitik låg bakom dennes vägran att låta Z. Höglund att avresa till Finland. 

För Norrskenflamman betydde det att Palmstierna inte enbart visat sin egen oförmåga att 
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regera, utan att detta visade även hela det högersocialistiska partiets lumpenhet. På grund av 

Palmstiernas småsinthet skulle medlingsarbetet försvåras, vilket i sin tur skulle stärka 

Mannerheims aktier och ge högeraktivisterna vatten på kvar. Norrskenflamman fastslog att 

”proletärbaronen” och Sveriges första socialistiska sjöminister gått reaktionens ärenden.
157

 

I Norrskensflamman riktades det likaså kritik mot högern. Dels menade tidningen att högerns 

argument om ”bevarandet av västerländsk kultur” inte var hållbart då världskriget krossat det 

lilla som fanns kvar av västerländsk kultur. Högerns tolkningar av ”västerländsk kultur” gick 

ut på militarism, förtryck och klasslagar, menade Norrskensflamman, men erbjöd inte själv en 

tolkning av begreppet. I stället framhöll tidningen att denna kultur inte kunde skyddas genom 

vapen, utan kunde endast bevaras av fred och demokrati.
158

  

Norrskensflamman publicerade även cirkulationsartikeln Demokrati utan bröd och samvete 

med samma innebörd som i FDP, nämligen kritik mot Hjalmar Brantings definition av 

demokratibegreppet.
159

  

Social-Demokraten menade att vänstersocialisterna och högerns försök att misstänkliggöra 

regeringen misslyckats. Vänstersocialisterna argumenterade utifrån att regeringen såg mellan 

fingrarna på en eventuell vapensmuggling, som helt avfärdades från regeringshåll i inter-

pellationsdebatten. Samtidigt hade vänstersocialisterna svårt att förlika sig med sina 

bolsjevikiska sympatier och de demokratiska kraven. Högern däremot argumenterade 

blygsamt, sett till högerpressen. Lindman hade inte gett något klart besked i interpellations-

debatten huruvida han efterfrågade en väpnad intervention eller ej.
160

 

Social-Demokratens fortsatte påpeka att interventionistpressen agerade efter målsättningen att 

omkullkasta den svenska regeringen. Tidningen menade att de explicit gett regeringen sitt 

stöd, men som ersatts av planer på en statskupp. Högerns illusioner om att få med regeringen 

på sin egna linjen hade helt krossats efter interpellationsdebatten, vilket hade lett till att 

interventionistpressen ville gå förbi regeringen med hänvändelser till den svenska monarken. 

Tidningen menade det var samma arbetsmetoder i görningen som från 1914. Dock framhöll 

Social-Demokraten att det inte fanns några meningsskiljaktigheter mellan kungen och 

regeringen rörande Finlandspolitiken, vilket skulle leda till kuppmännens misslyckande att dra 
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in Sverige i världsbranden. Däremot manade tidningen till Sveriges folk att göra sig beredda 

att handla med kraft mot eventuella åtaganden från högern.
161

 

Vidare menade tidningen att högerpressen inte kunde ses som företrädare för humaniteten, då 

N.D.A. hånat FDP:s uppmaning att sända hjälp till isolerade rödgardister som hotades av 

svält. Social-Demokraten menade att detta framstod som ett fanatiskt partitagande som var 

högst omänskligt. Tidningen menade att interventionistpressen förlorat allt inflytande på 

svensk opinionsbildning pga. dess hållning i den finska frågan.
162

 

Social-Demokraten riktade även kritik mot vänstersocialisterna. Tidningen framhöll att 

vänstersocialisterna egentligen inte delade regeringens medlingslinje, då vänstersocialisterna 

uppoffrat medlingen för glädjen i att skapa gräl i en personfråga. Sjöminister Palmstierna 

hade all anledning att neka Höglund avresa, menade tidningen, då Höglund tidigare uppträtt 

störande på andra expeditioner mellan Finland-Sverige. Dessutom avsåg regeringen att endast 

sända ett ombud per parti i medlingsarbetet i Finland. Därmed frågade sig Social-Demokraten 

huruvida vänstersocialisterna verkligen ville medlingen eller ej. Tidningen erkände att Palm-

stierna underlättat sjötrafiken längst den svenska ostkusten för alla fartyg. Men om Sverige 

tagit parti för endera sidan skulle detta snarare varit oneutralt.
163

 

Samtliga tidningar kommenterade utgången från interpellationsdebatten i andra kammaren. 

De vänstersocialistiska tidningarna gick till attack mot socialdemokraterna för dess tolkning 

av demokratibegreppet. Demokratibegreppet inrymde fler aspekter än bara majoritetsviljan, 

som exempelvis hela folkets rätt och frihet. FDP och Norrskensflamman menade att social-

demokraternas tolkning av demokratibegreppet var allt för snävt.  

Gällande kritiken mot sjöministerns ageranden fanns det en viss distinktion mellan FDP och 

Norrskensflamman. Ömse tidningar förkastade Palmstiernas åtaganden, men FDP var tydliga 

med att kritiken inte var ämnad mot hela regeringen, utan endast mot sjöministern. Norrskens-

flamman å sin sida menade att Palmstiernas tillkortakommanden talade för hela det social-

demokratiska partiet.  

Social-Demokraten gick i försvar till sin partikollega och menade att Palmstiernas åtaganden 

varit fullt berättigade. I stället frågade sig tidningen huruvida vänstersocialisterna verkligen 

ville medling eller ej, då de gett upp medlingslinjen på synnerligen svaga grunder.  
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Vidare framhöll Social-Demokraten att vänsterns fortsatta försök att undergräva regeringens 

auktoritet fullkomligt misslyckats och att vänstern endast greppat efter halmstrån i debatten. I 

stället visade regeringen på en styrka i dess utrikespolitiska linje.  

Samtliga tidningar menade att högeraktivismen fullkomligt tappat masken. Högerns fortsatta 

ageranden, i form av interpellation i första kammaren, visade partiets sanna intentioner. 

Social-Demokraten menade att ändamålet bakom denna aktion var att omkullkasta regeringen 

för att i stället bana väg för högerns makttillträde.  
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3. RESULTATANALYS 

Finlandsfrågan kom att bli en stor politisk strid mellan Sveriges socialdemokrater och vänster-

socialister. Partierna hade nyligen brutit med varandra och dess meningsskiljaktigheter kom 

fram i ljuset i både partiernas press och i riksdagens andra kammare. Uppsatsens syfte har 

varit att identifiera, kartlägga och analysera polemiken mellan SAP och SSV i anslutning till 

det finska inbördeskriget. Utifrån tre aspekter har denna polemik studerats: vilka orsaks-

förklaringar som angavs till inbördeskriget, hur tidningarna/riksdagsledamöterna förhöll sig 

till den svenska regeringens åtaganden, och hur tidningarna/riksdagsledamöterna förhöll sig 

till den pågående inrikespolitiska Finlandsdebatten.  

Den tidigare forskningen erbjuder två tolkningar, eller perspektiv, till regeringens agerande i 

samband med finska inbördeskriget. Stig Jägerskiöld och Torsten Gihl betonar att regeringens 

nekande svar till transiteringskraven berodde på inrikespolitiska faktorer, medan Juhani 

Paasivirta framhåller den svenska neutraliteten. Dessa två perspektiv kan snarare komplettera 

varandra än att stå i direkt motsats till varandra.  

Det första perspektivet gick ut på att de inrikespolitiska villkoren dikterades av arbetar-

rörelsens starka fäste i norra Sverige. Därmed sägs det implicit att det fanns en risk för en 

liknande utvecklingen i Sverige, så som i Finland, det vill säga en arbetarresning. Huruvida en 

arbetarresning i Sverige var reellt eller inte kan givetvis diskuteras, men resultatet av denna 

uppsats kan till viss del stärka denna tes. Valet av Norrskensflamman som en del av käll-

materialet motiverades utifrån aspekten att tidningen var vänstersocialismens språkrör och 

täckningsområde över den svenska Norrbotten. Därmed finns det en geografisk intressant 

aspekt, då de andra tidningarna var placerade i Stockholm, för att besvara frågan huruvida en 

arbetarresning var reell eller ej, så som det uttrycktes i tidningarna.  

Norrskensflamman uppmuntrade explicit i början av perioden att arbetargarden skulle 

organiseras mot högeraktivismen. Inbördeskriget hade nyligen brutit ut och tidningens 

redaktion kan ha agerat förhastat och i affekt. Hotet om en arbetarresning var således reellt till 

en början, men modererades snabbt till att bli ett villkorligt hot, vilket delades av FDP. Ömse 

tidningar hotade därmed regeringen att om eftergifter gavs till högeraktivismens krav från 

regeringen, skulle arbetarna resa sig mot statsmakten. Tidningarna utstod hård kritik från 

övrig press för detta, vilket ledde till att tidningarna till slut helt framhöll att det vänster-

socialistiska partiet var ett pacifistiskt parti, utan några ambitioner att ta till våld för att 

implementera de socialistiska idéerna. Tidningarnas hållning blev därmed mer moderat och 
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reformistisk, än vad som uttrycktes i början av perioden, som kan beskrivas som mer 

revolutionär, eller åtminstone mer öppen för den revolutionära socialismen.  

Det andra perspektivet som den tidigare forskningen erbjuder är att Sveriges interventions-

planer dikterades utifrån neutralitetsbestämmelserna och utifrån dessa kunde inte Sverige 

intervenera i Finlands inre angelägenheter. Framför allt framhöll de socialdemokratiska riks-

dagsledamöterna denna hållning under interpellationsdebatten. De menade att neutraliteten 

hade upprätthållits, vilket motsvarat folkmajoritetens önskemål, samtidigt som regeringen 

agerat utifrån svenska intressen. Denna hållning påpekade även Social-Demokraten under 

första perioden och menade att det enda neutrala som regeringen kunde agera utifrån var 

medlingslinjen. Finland var ett självständigt land och ett ingripande i Finland skulle inte bara 

leda till en inrikespolitisk kris i Sverige, utan även frånta Finlands suveränitet. Samtidigt 

framhölls det att ett ingripande skulle dra in Sverige i världskriget. I detta resonemang inryms 

de båda perspektiven, det vill säga att regeringen var måna om att bevara lugnet inom landets 

egna gränser, samtidigt som neutraliteten dikterade de politiska riktlinjerna. De båda 

perspektiven spelade in för Social-Demokraten och för de socialdemokratiska riksdags-

ledamöternas agerande, vilket i sin tur sannolikt påverkade den socialdemokratiska regerings-

delen.  

Vänstersocialisterna gav flera orsaksförklaringar till inbördeskrigets utbrott, på såväl 

strukturell nivå som konkret nivå. Rörande skuldfrågan förlades denna helt till den finska 

borgarklassen, medan de finska socialdemokraterna försattes till en offerposition. De svenska 

socialdemokraterna kunde i sin tur inte legitimera en resning mot en fullt rådande demokrati, 

oavsett vilka orsaker som angavs. Socialdemokraterna kunde emellertid förstå varför 

inbördeskriget brutit ut, men när väl orsaker angavs pekade socialdemokraterna på utom-

stående orsaker. Varken de finska borgarnas eller de finska arbetarnas ageranden angavs som 

orsakssamband, utan skuldfrågan förlades snarare till det bolsjevistiska Ryssland.  

Rörande regeringens ageranden förhöll sig vänstersocialisterna relativt positiva till en början, 

eftersom regeringen inte skulle stödja endera sidan i Finland. Denna hållning från vänsterhåll 

kom dock att ändras till att ersättas av en mer osäker hållning för att sedermera bli mer kritisk. 

En viss skillnad fanns i den vänstersocialistiska pressen. Till en början riktade FDP explicit 

uppmuntrande ord till regeringen, medan Norrskensflamman förhöll sig kritiska eller passiva i 

dess regeringskommentarer. FDP intog en mer kritisk position under mitten av perioden, för 

att ersättas av en relativt positiv hållning under den sista perioden. Likheten mellan Norr-

skensflamman och FDP var att ömse tidningar riktade kritik mot regeringen från mitten av 
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den första perioden. Under interpellationsdebatten uttrycktes på det stora hela positiva 

genmälen till regeringen från vänsterhåll. Endast kritik i vissa detaljspörsmål riktades till 

regeringen, som statsministern helt avvisade. Här kan interpellationsdebatten påverkat FDP, 

som efter debatten poängterade att tidningen stödde regeringens arbete.   

Gällande den socialdemokratiska pressen förekom det tvärtom ingen kritik mot regeringen. 

Den tidigare forskningen visar framför allt att det socialdemokratiska partiets press var 

partistyrd, vilket förklarar varför det inte förekom någon kritik mot regeringen. Social-

Demokraten gick snarare i försvar till regeringen. Tidningen var sålunda inte endast ett språk-

rör för partiet, utan även ett språkrör för den socialdemokratiska regeringsdelen.  

I frågan om hur och varför de politiska aktörerna använde inbördeskriget i Finland som 

utgångspunkt i den inrikespolitiska debatten, kan Gunnar Sjöbloms teoretiska begrepp 

användas. Sjöblom menar att i ett flerpartisystem påverkas partier av flera olika faktorer för 

ett partis agerande i olika sakpolitiska frågor. Sjöblom har identifierat olika grundläggande 

målsättningar som påverkar partiers ageranden, vilket är Programme realization, Maximi-

zation of parlamentary influence, Vote maximization och Party Cohesion. Genom att 

applicera dessa begrepp kan en vidare diskussion föras för att ge en vidare förståelse till 

varför de politiska aktörerna agerade och argumenterade i anslutning till det finska inbördes-

kriget. Värt att poängtera är att med ett begränsat källmaterial blir resultatet även något 

begränsat. För att ge en djupare och bredare bild måste ett större källmaterial tillämpas samt 

att fler studier görs på ämnet för att analysen och tolkningen ska bli mer säker och hållbar.  

SSV hade nyligen bildats på bekostnad av SAP, och SSV hade ett behov att kontrastera sig 

från SAP. Därmed hade ömse partier olika politiska ambitioner som varje politisk aktör inom 

partierna skulle förhålla sig till. SSV:s obeskurna legitimeringsförsök i förmån för de finska 

arbetarnas resning kan därmed förstås utifrån begreppet Programme realization. Begreppet 

innebär genomförandet av ett partis ideologiska program. Denna målsättning kan hamna i en 

konflikt med Sjöbloms andra teoretiska begrepp. Exempelvis kan ett partis ideologiska 

program ”avskalas” och modereras till förmån för maximerandet av parlamentariskt in-

flytande. Därmed fanns det i Sverige två partier som företrädde arbetarrörelsens intressen, 

men SSV hade ett större behov att visa sig utifrån att vara arbetarnas yttersta förkämpe. Där-

med spelade säkerligen programförverkligandet en större roll för SSV än vad röstmaximering 

eller maximering av parlamentariskt inflytande gjorde, vilket kan visas genom att vänster-

socialistiska pressen och de vänstersocialistiska riksdagsledamöterna sökte legitimerade 

arbetarresningen samtidigt som tidningarna och ledamöterna intog en försvarsställning i för-
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mån till de finska socialisterna. Även riksdagsledamotens Fabian Månssons uttalande att 

bolsjevismen i Ryssland praktiserade en god socialism stärker tesen att vänstersocialisterna 

förhöll sig mycket till det vänstersocialistiska, ideologiska programmet.  

För SAP var utgångspunkten annorlunda. SAP ingick i en koalitionsregering med det liberala 

partiet som befann sig längre till höger än SAP. Sjöblom poängterar i sitt resonemang kring 

begreppen Vote maximization och Maximization of parlamentary influence, att ett partis 

ideologiska program kan komma i modereras i förmån för att erhålla parlamentariskt 

inflytande. Begreppen innebär att partier aldrig kan räkna med att erhålla egen majoritet i ett 

flerpartisystem, vilket i sin tur innebär att partier ofta behöver ingå koalitionsregeringen med 

partier som har en annan ideologisk uppfattning. I sådana konstellationer krävs det konsensus-

beslut över partigränser, vilket kan komma i konflikt med ett partis ideologiska program. 

Samtidigt ska partiet agera på så vis att partiet är en effektiv påverkansfaktor på politiken, 

vilket är ett krav som ställs på partiet från väljarna.  

Med begreppen Vote maximization och Maximixation of parlmanetary influence i åtanke på-

verkades SAP troligt mer av dessa än av programförverkligandet, Programme realization. 

Varför SAP kom att inta en mer distanserad hållning till arbetarresningen i Finland kan 

därmed förklaras utifrån att partiets ambition med att maximera det parlamentariska 

inflytandet. Partiet ställde sig obeskuret för demokratin, vilket också kan förklaras av 

Sjöbloms begrepp Party cohesion, vilket innebär att ett parti är beroende av en samman-

hållning på den interna arenan, samtidigt som denna sammanhållning måste fortsätta vara 

stark efter olika beslut fattats. Många aktörer inom SAP ställde sig ambivalenta till 

utvecklingen i Finland, vilket den tidigare forskningen poängterat. Därmed ställde sig många 

frågandes till huruvida de kunde sympatisera med arbetarresningen eller ej. SAP hade nyligen 

haft en utsprängning av partiet, då partiet splittrades i en vänsterfalang och en högerfalang. 

Därmed var SAP måna om att finna en gemensam utgångspunkt för partiets medlemmar, 

vilket kan förklara viljan att framhålla demokratin okränkbarhet framför sympatier med 

arbetarresningen. SAP:s politiska aktörer kunde alltså samla sig kring denna utgångspunkt.  

Samtidigt finns det i resonemanget ett behov av konsensus inom koalitionsregeringar, det vill 

säga en sammanhållning inom regeringar där fler partier ingår i. Både SAP och det liberala 

partiet kunde samla sig runt demokratibegreppet som utgångspunkt i regeringsarbetet. På 

grund av SAP:s minoritetsposition inom regeringen avskaldes det ideologiska programmet för 

att ge rum för parlamentariskt inflytande. Detta inflytande krävde en gemensam utgångspunkt, 

som då blev demokratibegreppet i första hand och arbetarrelaterade frågor i andra hand. 
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SAP:s ideologiska program avskalades säkerligen pga. koalitionen med det liberala partiet 

och fick därmed en mer pragmatisk hållning, det vill säga att maximera parlamentariskt 

inflytande och maximera väljarstödet var viktigare än det ideologiska programmet. SAP 

befann sig för första gången i regeringsposition och partiet skulle visa sig ”regeringsdugliga”. 

Konsensusbeslut krävdes över partigränserna mellan SAP och det liberala partiet, varför SAP 

inte kunde stötta arbetarrörelsens resning i Finland.  

Polemiken mellan SAP och SSV kan alltså beskrivas utifrån att SAP var mer pragmatiska, 

medan SSV var mer idealistiska. Konkreta förklaringar för detta är att SAP befann sig i 

regeringsposition för första gången i svensk historia. Partiet skulle visa sig ”regeringsdugliga” 

och visa sina väljare vara ett inflytelserikt och effektivt parti för svensk politik, vilket går in 

under Sjöbloms resonemang om maximering av parlamentariskt inflytande. SSV befann sig 

däremot i opposition och deras politiska ambition var att fullfölja det socialistiska 

programmet.  

SAP:s pragmatiska hållning kontra SSV:s idealistiska hållning synliggjordes i uppsatsens sista 

frågeställning, nämligen hur parterna förhöll sig till den inrikespolitiska debatten. En aspekt 

av den inrikespolitiska debatten var huruvida vänstern hotat om en arbetarresning eller inte i 

Sverige. I Norrskensflamman hotades det uttryckligen om en arbetarresning i norra Sverige 

om eftergifter gavs till förmån för högerkraven. Denna hållning kom emellertid att modereras 

till att bli ett villkorligt hot som delades även av FDP. Ömse tidningar menade då att om 

borgargarden bildades i Sverige skulle arbetarrörelsen i Sverige resa sig emot statsmakten. 

Senare framhöll ömse tidningar den pacifistiska hållningen som partiet stod för och tog 

sålunda avstånd från all form av arbetarresning och framhöll att den sociala revolutionen 

skulle ske genom den parlamentariska arenan. I detta resonemang inryms inte bara en mot-

sägelse, utan även idealistiska aspekter. Idealistiskt i den bemärkelsen att tidningarna dels 

obeskuret ville stödja arbetarklassens intressen och dels partiets programförverkligande för 

dess pacifistiska hållning.  Även i interpellationsdebatten utkristalliserades denna idealism, då 

partiets aktörer dels uttryckte en solidarisk hållning till det bolsjevistiska Ryssland, och dels 

att det inom demokratin fanns en upprorslegitimering då demokratin ytterst bestämdes av 

folket. I dessa resonemang visades SSV:s idealistiska hållning som finns i begreppet 

Programme realization.  

Det fanns emellertid praktiska inslag i vänstersocialisternas ageranden i frågan om hotet om 

en arbetarresning. Hållningen blev med tiden mer moderat, till dess att partiet sedermera helt 

tog avstånd från våldet som arbetsmedel. I stället betonades att den socialistiska kampen 
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skulle ske på den parlamentariska arenan. I detta resonemang inryms det också en praktisk 

betydelse, då partiet inte kunde uppmana till våld om partiet skulle kunna vara en 

påverkansfaktor i den politiska processen. Detta agerande kan förklaras av Sjöbloms begrepp 

Vote maximization, vilket innebär att ett parti vill maximera antalet röster i allmänna val. Om 

det vänstersocialistiska partiet manade till våld skulle partiet förlora sympatisörer, varför de 

blev mer moderata och i stället framhöll partiets pacifistiska hållning. 

I både FDP och Norrskensflamman framhölls det i den inrikespolitiska debatten att det 

socialdemokratiska partiet inte längre kunde sägas företräda arbetarnas intressen. I tidningarna 

poängterades att den socialdemokratiska regeringsdelen helt fallit arbetarna i ryggen, då dem 

inte stödde arbetarresningen i Finland. Kritik riktades dels mot Social-Demokraten som 

rapporterat okritiskt om inbördeskriget i Finland, och dels att den socialdemokratiska 

regeringsdelen varit alltför passiva gentemot högeraktivismen i Sverige. I ljuset av detta 

framhöll den vänstersocialistiska pressen att vänstern var arbetarnas enda företrädare i 

Sverige, samtidigt som socialdemokrater och liberaler i framtiden inte kunde söka väljarstöd 

inom arbetarrörelsen. Detta visar på en stor polemik mellan SAP och SSV, samtidigt som 

vänstersocialisterna blottade sin idealistiska hållning.   

En gemensam utgångspunkt mellan den socialdemokratiska pressen och den vänster-

socialistiska var att högeraktivismen agerade utifrån förbestämda syften. Dock angav 

respektive ”sida” olika ändamål bakom aktivismen. Vänstersocialistiska sidan framhöll att 

högerpressen agerade utifrån syftet att skapa en opinion för en svensk intervenering. Dess-

utom framhöll både FDP och Norrskensflamman att högerns opinionsbildning inte endast var 

ämnad att få till en väpnad intervenering i Finland, utan även var ämnad att skapa en reaktion 

i Sverige. Ömse tidningar uttryckte farhågor att högerns vapeninsamling skulle riktas mot de 

svenska arbetarna, varför vänstersocialisterna betonade att inga eftergifter skulle ges till 

högern från regeringen.  

Socialdemokraternas hållning till den inrikespolitiska debatten gick delvis ut på att de attacker 

som riktades mot tidningen och regeringen hade till syfte att undergräva regeringens 

auktoritet. Oavsett om kritiken kom från högerhåll eller vänsterhåll var syftet detsamma: att 

omkullkasta Sveriges första arbetarregering. SAP och dess press framhöll demokratins 

okränkbarhet och menade att ingen resning mot en demokrati kunde legitimeras gentemot 

folkmajoriteten. Yttre ”hot” stärker den inre sammanhållningen och gemenskapen. Därmed 

kan Social-Demokratens argumentering om kritiken som hade till syfte att omkullkasta den 

svenska regeringen förstås utifrån Sjöbloms resonemang om Party cohesion. 
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Socialdemokrater kritiserade även vänstersocialisterna för att de alldeles för lätthändigt gett 

upp medlingslinjen. Ofta gick Social-Demokraten till försvar mot vänstersocialisternas kritik 

och avfärdade dessa, men samtidigt fanns det en kritik tillbaka till vänstersocialisterna. 

Vänstersocialisterna försökte framhäva att de var arbetarnas yttersta språkrör, vilket den 

socialdemokratiska pressen ifrågasatte. En kritik i detta var huruvida vänstersocialisterna 

verkligen ville arbeta utifrån regeringens medlingsarbete eller ej. Social-Demokraten framhöll 

att vänstersocialisterna lovat att stödja regeringens medlingsarbete och att de aktivt skulle 

medverka i medlingsarbetet. Trots detta gav vänstersocialisterna upp medlingen, pga. diverse 

skäl, som dessutom inte var godtagbara sådana. I stället frågade sig Social-Demokraten 

huruvida vänstersocialisterna ville medverka till freden eller ej. I detta resonemang frågades 

det även implicit huruvida vänstersocialister var revolutionära eller reformistiska. 

I den socialdemokratiska argumentationen framgick det ofta att regeringen och social-

demokrater arbetat utifrån folkmajoritetens vilja. Sverige skulle arbete utifrån svenska 

intressen för att hålla landet utanför kriget, vilket regeringen lyckats väl med. Därmed fanns 

det ingen fog för den kritik som riktades mot regeringen eller mot det socialdemokratiska 

partiet. Detta visar att socialdemokrater var måna om att argumentera på så vis att det fram-

gick för väljarna att de gjort rätt i att röstat fram det socialdemokratiska partiet, som samman-

faller med Vote Maximization.  
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4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Föreliggande studies syfte har varit att övergripligen kartlägga och analysera den svenska 

opinionen i anslutning till finska inbördeskriget, så som opinionen uttrycktes i tre socialistiska 

tidningar samt i riksdagens andra kammare. De tidningar som denna studie riktar sig till är 

Norrskensflamman, Folkets Dagblad Politiken och Social-Demokraten, och dessa tidningars 

opinioner har studerat utifrån tre frågeställningar. Dessa frågeställningar går ut på att ta fasta 

på vilka orsaksförklaringar respektive politisk aktör gav till det finska inbördeskriget, hur man 

ställde sig till regeringens utrikespolitiska agerande och på vilket sätt som man använde det 

finska inbördeskriget i den svenska debatten. Uppsatsen ämnar även studera om det finns 

några skillnader mellan tidningarna och riksdagsledamöternas opinioner, samt om det skedde 

någon förändring i tidningarnas ställningstagande under februari månad 1918. Den sista fråge-

ställningen är av analytisk karaktär, där målsättningen är att lyfta resultatet till att försöka 

förklara varför de politiska aktörerna argumenterade som de gjorde.  

Resultatet från denna uppsats har analyserats dels utifrån Gunnar Sjöbloms teoretiska begrepp 

om hur partiers politiska målsättningar konstrueras i ett flerpartisystem, och dels utifrån den 

tidigare forskningen på svenska regeringens agerande i anslutning till finska inbördeskriget. 

Resultatet sammanfaller väl med den tidigare forskningen – det fanns inledningsvis ett reellt 

explicit hot om arbetarresning i Sverige från den vänstersocialistiska pressen och den social-

demokratiska pressen och riksdagsledamöterna var väl medvetna om detta. Samtidigt var den 

officiella hållningen att regeringen skulle agera utifrån neutralitetsbestämmelserna, för att ta 

tillvara Sveriges egna intressen i första hand. Därmed spelade ömse aspekter in i tidningarnas 

och riksdagsledamöternas argumentering, det vill säga att både arbetarrörelsen och 

neutralitetsbestämmelserna dikterade Sveriges utrikespolitik. Källmaterialet tar fasta på båda 

perspektivet, men till hur stor del dessa perspektiv påverkade regeringens utrikespolitik kan 

inte bevisas av föreliggande källmaterial. I stället visar källmaterialet att de båda perspektiven 

reproducerades i de socialistiska tidningarna.  

Föreliggande uppsats bidrar till en forskningslucka på så vis att tillvägagångssättet i arbetet 

har varit att ta tillfasta hur tidningarna och riksdagsledamöterna argumenterade i anslutning 

till finska inbördeskriget. För att ta undersöka denna hur-aspekt har en kvalitativ metod valts, 

med textanalysen som det främsta verktyget. Inom textanalysen har idé- och ideologianalysen 

valts, som är av beskrivande karaktär. En innehållslig idéanalys innebär att man utgår från 

frågor som ”Hur argumenterar ett parti i en sakpolitisk fråga”. Målet är att bringa klarhet om 

vad som sagts i en viss fråga, att rekonstruera argumenten och sedermera analysera dessa. I 
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det sista ledet blir hermeneutiken motiverad. Hermeneutiken handlar om tolkning, att 

tolkningen ska utgå från studieobjektets världsbild, samtidigt som en förförståelse av den 

kontextuella situationen krävs. När tolkningen utgår från individen och kontexten blir 

tolkningen tillämpbar. 

Generellt för samtliga tidningars ledare och debattartiklar var fokus förlagd till att kritisera de 

politiska motståndarna. Detta sammanfaller med Lars Nords presshistoriska resonemang om 

att tidningar under 1900-talets början i allmänhet var partistyrd. Sålunda var tidningars syften 

inte att granska makten, utan snarare att kritisera de inrikespolitiska motståndarna.  

I FDP publicerades 45 texter från 31 januari till den 6 mars, som hade en koppling till 

uppsatsens frågeställningar. Rapporteringens tyngdpunkt var förlagd till att kommentera den 

pågående Finlandsdebatten. Relativt få texter berörde orsakssambanden till det finska 

inbördeskriget, vilket kan tyckas vara något förvånansvärt eftersom syskontidningen Norr-

skensflammans rapportering fokuserade något mer på orsakssambanden. Denna skillnad kan 

förklaras i tidningarnas geografiska placering. FDP:s redaktion fanns i Stockholm, närmre den 

politiska makten än vad Norrskensflammans Luleåredaktion var. En större mångfald av 

politiska representanter i Stockholm, samtidigt som arbetarrörelsen var mindre i Stockholm i 

jämförelse med Luleå, lades ett större fokus på att kommentera den inrikespolitiska debatten 

och regeringen.  

I Norrskensflamman publicerades 27 texter under undersökningsperioden som kan kopplas till 

uppsatsens frågeställningar. Relativt stort fokus förlades till orsakssambanden, i jämförelse 

med FDP och Social-Demokraten.  

I Norrskensflamman förhöll sig tidningen mer kritiskt till regeringen. FDP framhöll bland 

annat att tidningen stödde Sveriges arbetarregering, både i före och efter interpellations-

debatten. Norrskensflamman var mer passiva i denna fråga. Snarare var Norrskensflamman 

mer kritisk gentemot regeringen än vad FDP var. Norrskensflammans påverkades inte 

särdeles mycket av interpellationsdebatten, i jämförelse med FDP.  

Social-Demokraten publicerade totalt 21 texter under den undersökta perioden som kan 

kopplas till uppsatsens frågeställningar. Social-Demokratens texter sammanföll väl med de 

socialdemokratiska riksdagsledamöternas yttringar under interpellationsdebatten. Den social-

demokratiska pressen var mer partistyrd än övrig press under 1900-talets inledningsskede, 

vilket Social-Demokraten var ett bevis för. Dessutom var chefsredaktören för tidningen 

riksdagsledamoten Per-Albin Hansson.  
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Social-Demokratens texter fokuserade, i likhet med FDP och Norrskensflamman, på att 

kommentera den pågående Finlandsdebatten, och kritik riktades till såväl högern som 

vänstern. Därmed kan samtliga tidningar sägas lägga ett större fokus på att kommentera de 

politiska opponenterna, snarare än att vara en granskande part av makten.  

Tidningarnas ståndpunkter sammanföll väl med vad deras partifränder tyckte i riksdagen. Få 

skillnader har funnits mellan riksdagsledamöternas och tidningarnas ståndpunkter, framför allt 

fanns det få skillnader mellan den socialdemokratiska pressen och partiet. För vänster-

socialismen var det även en rådande enighet på det stora hela, men det fanns detaljskillnader 

mellan tidningarna och mellan tidningarna och riksdagsledamöterna. Först och främst fanns 

det skillnader mellan de vänstersocialistiska riksdagsledamöterna – exempelvis var Ivar 

Vennerström mer moderat än sina partikollegor. Vennerström svarade aldrig explicit på 

frågan huruvida de finska socialisterna hade rätten på sin sida att göra uppror mot en fullt 

rådande demokrati, medan partikollegan Fabian Månsson framhöll upprorsrättigheten inom en 

demokrati. Han menade att demokratin ytterst bestämdes av folket och framhöll därmed att 

folket hade rätt att göra uppror mot statsmakten. Vidare framhöll även Månsson att det 

bolsjevistiska Ryssland rådde den ”sanna” socialismen, vilket inte Vennerström valde att 

kommentera.  

Uppsatsen har identifierat att det fanns en dikotomi mellan socialdemokrater och vänster-

socialister i synen på det finska inbördeskriget. På flera plan gällde detta – till vilka orsaker 

man angav till kriget, huruvida de finska socialisterna hade rätten på sin sida att göra uppror, 

synen på den svenska regeringens ageranden och framför allt vilket parti som var arbetarnas 

yttersta företrädare. Källmaterialet har belysts utifrån Gunnar Sjöbloms teoretiska begrepp för 

att ge en vidare förklaring till varför denna dikotomi mellan socialdemokrater och vänster-

socialister var gällande. Genom att applicera dessa begrepp föreslår uppsatsen att vänster-

socialisternas argumentering och politiska målsättning var idealistisk. Det vänstersocialistiska 

partiet hade nyligen brutit sig ut från det socialdemokratiska och hade ett behov av att 

konstratera sig från det förra partiet. Vänstersocialisternas målsättning var snarare att uppfylla 

det ideologiska programmet än att maximera ett parlamentariskt inflytande eller maximera 

röster i allmänna val.  

Socialdemokratiska partiet befann sig dock i regeringsposition och skulle visa sig regerings-

dugliga. Därmed fanns det en mer pragmatisk hållning bland socialdemokrater, vilket visas i 

dess argumentering. Om socialdemokraterna haft en mer ”radikal” hållning, som vänster-

socialisterna, hade troligtvis en konflikt uppstått med den liberala regeringsdelen. I stället var 
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sammanhållningen inom regeringen viktigare, än att fullfölja ett ideologiskt program. Denna 

pragmatism kan förklara varför socialdemokrater förhöll sig mer passiva i den finska frågan 

och varför de agerade som de gjorde.  

Svensk rapportering i samband med finska inbördeskriget är på intet vis fulländad efter denna 

uppsats. Vidare forskning krävs på området. Föreliggande uppsats har endast studerat tre 

socialistiska tidningar. Ett vidare arbete på övrig ideologisk press behövs för att ämnet ska bli 

heltäckande. Men det finns även annat källmaterial som kan kopplas samman till svensk 

opinionsbildning i anslutning till finska inbördeskriget, som exempelvis hur fackförenings-

rörelsen agerade. Hur arbetade exempelvis olika fackföreningar i norra Sverige för att sätta 

stopp för en eventuell svensk intervenering? Klart är ett rikt, obearbetat källmaterial kvarstår 

på området.  
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6. Bilagor 

6.1 Bilaga 1 – Schematisk uppdelning av Folkets Dagblad Politikens texter 

Folkets dagblad politiken 

Källa/Vad Orsaker Regeringens förhållning Inrikespolitisk komm. 

30/1, 25, sid 1  Regeringen ska visa på 

ståndaktighet 

”Vad är i görningen?” 

1/2, 27, sid 1 Självständigheten i Fin. 

Arbetarklassen i Fin.  

 ”In i krigsvirveln i elfte 

timmen” 

2/2, 28, sid 1   ”Äntligen får Sverge visa 

sig på styva linan!” 

2/2, 28, sid 3   ”Vad sker?” 

4/2, 29, sid1 Borgarnas reaktionära 

planer fick arbetarna att 

inleda en resning 

Inga eftergifter till bogarna ”Aktivismen har slagit ut i 

full blom” 

4/2, 29, sid 1   ”Krigshetsen rasar över 

regeringens svar”.  

5/2, 30, sid 1   ”Bakom svarta gardets 

kulisser” 

5/2, 30, sid 2   ”Det talas nu om” 

5/2, 30, sid 3   ”Den stora barrikaden” 

6/2, 31, s1   ”Arvfienden” 

6/2, 31, s3   ”Aktivisternas planer 

avslöjade” 

7/2, 32, s1 ”Historiens Nemesis”   

7/2, 32, s1   ”Svarta gardet i arbete” 

7/2, 32, s2  ”Gardesofficerare på 

’jaktsemester’” 

 

8/2, 33, s2   ”Nationalismen skördar” 

8/2, 33, s2   ”Den svenska hjälpen åt 

svarta gardet” 

9/2, 34, s1-2   ”Högerredaktörernas 

krigsplaner avslöjade” 

11/2, 35, s1   ”Avsikter och stämningar” 
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11/2, 35, s1  ”De svenska officerarna till 

slaktargardet” 

 

12/2,36, s1 ”Finska frågan”   

12/2, 36, s1  ”En ’medling’ i den finska 

revolutionen” 

Soc.dem. måste bli mer 

kritisk mot borgarna i Fin. 

12/2, 36, s3  ”Brottning mellan bourgeoisi 

och proletariat i Finland” 

Påtryckningar från 

aktivisterna fortgår 

13/2, 37, s2  ”Hur är det med den svenska 

neutraliteten?” 

 

13/2, 37, s3   ”Till Zimmerwaldare av 

alla partier” 

13/2, 37, s4  ”Regeringen på glid” Socialdemokratiska 

pressen 

14/2, 38, s1  ”Aktivisternas första seger”  

15/2, 39, s1   ”Den finska reaktionens 

planer fullkomligt 

avslöjade” 

15/2, 39, s3   ”När agnarna skiljas från 

vetet” 

16/2, 40, s1   ”Finlands Gallifet” 

16/2, 40, s2   ”Kring skilda frågor” 

18/2, 41, s3   ”Soc.-dem. högerpressen" 

19/2, 42, s1   ”Medel och syften” 

19/2, 42, s3  ”Den svenska hjälpen åt svarta 

gardet” 

 

20/2, 43, s3   ”Fraser och kulor” 

--------------------- --RIKSDAGSDEBATT-- ------------------------------------- -----------DEBATT--------- 

22/2, 45, s1   ”Hr Palmstierna” 

23/2, 46, s2   ”Herr Palmstiernas 

fasoner” 

25/2, 47, s1,3   ”Demokrati utan bröd och 

samvete” 

25/2, 47, s1  Regeringen bör hålla ett öga 

på Palmstierna 

”Aktivisten” 

26/2, 48, s2  ”’Inga väpnade kårer’”  
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27/2, 49, s3 Tysk provokation   ”Finska revolutionens öde” 

28/2, 50, s3   ”Hr Tryggers 

aktivistinterpellation” 

28/2, 50, s6 ”De blodtörstiga finska 

borgarna” 

  

2/3, 52, s2   ”Aktivisterna” 

2/3, 52, s3 ”Sanningen kryper fram” Regeringen stöder den vita 

sidan 

 

4/3, 53, s2  Tror ännu på regeringens 

neutrala linje 

”Vart har hr Palmstierna 

fört oss?” 
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6.2 Bilaga 2 – Schematisk uppdelning av Norrskensflammans texter 

Norrskensflamman 

Källa/Vad Orsaker Regeringens förhållning Inrikespolitisk komm. 

1/2, nr 27, sid 1 ”Intryck från Ryssland och 

Finland” 

  

4/2, nr 29, sid 2   ”Det svenska 

inbördeskriget spökar” 

5/2, nr 30, sid 1 Självständigheten i Fin. 

Arbetarklassen i Fin. 

 ”In i krigsvirveln i elfte 

timmen?” 

5/2, nr 30, sid 2 ”Revolutionerna 1789 och 

1918” 

  

6/2, nr 31, sid 2   ”Till Sverges arbetare 

och bönder!” 

[Publicerades två gånger] 

7/2, 32, sid 2   ”Arbetarna och 

aktivismen”  

7/2, 32, sid 2   ”Råhet” 

11/2, 34, sid 1  Regeringen avvisat 

intervention – men ändå 

sker det värvningar av 

frivilliga kårer 

”Spelet med djävulen” 

11/2, 34, sid 2   ”Arvfienden” 

12/2, 35, sid 1-2 De finska socialisternas 

självständighetskamp och 

borgarnas hjälp av utländsk 

makt 

Regeringen under hård 

press – måste hålla sig 

ståndaktiga emot de som 

använder Finland som 

anfallsvapen i debatten – 

Sverige har en fredlig 

demokrati 

”Den finska faran” 

12/2, 35, sid 4  ”Bakom svarta gardets 

kulisser” 

Upprättandet av ett rött 

garde villkorligt 

13/2, 36, sid 1   ”Nationalismen skördar” 

14/2, 37, sid. 1 ”Det stora världsdramats 

senaste fas.” 

Ingen intervention bör 

göras för den vita, 

tyskvänliga sidan.  

 

14/2, 37, sid. 3 ”På djupet av 

revolutionerna.” 

 Nyanserad bild av 

revolutionen krävs (fokus 

i borgarpressen på aktörer 

snarare än strukturer) 

14/2, 37, sid 3  ”Svensk opartiskhet”  
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15/2, 38, sid 2   ”Klasskampen och 

våldet.” 

16/2, 39, sid 2   ”Mannerheims program” 

16/2, 39, sid 2 Våldgärningar på ömse sidor  ”Lika barn” 

18/2, 40, sid 2  ”Regeringen på glid?”   

20/2, 42, sid 2 ”Sverge och Finland” Regeringen blundar för 

vapensmuggling 

Påtryckningar för 

intevention 

20/2, 42, sid 2   ”Högersocialistisk 

’opartiskhet’” 

-------------------------- ---RIKSDAGSDEBATT---- -------------------------------- -RIKSDAGSDEBATT- 

22/2, 44, s2 Lantdagens förtryck  ”’Demokratisk 

grundåskådning’” 

23/2, 45, s2   ”Sjöministerns bypolitik” 

27/2, 48, s1   ”Also sprach Sarathustra” 

28/2, 49, s2   ”Demokrati utan bröd 

och samvete” 

1/3, 50, s2   ”’Den västerländska 

kulturen’” 

5/3, 53, s2   ”Krigsaktivisterna” 

5/3, 53, s4 ”Sanninen kryper fram” Regeringen stöder den vita 

sidan 
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6.3 Bilaga 3 – Schematisk uppdelning av Social-Demokratens texter 

Social-Demokraten 

Källa/Vad Orsak Regeringen hållning Inrikespol. Komm. 

31/1, nr 26, s4 ”Den finska tragedin”  FDP och högern 

2/2, nr 28, s4 ”Revolution och 

revolution” 

  

4/2, nr 29, s4  Regeringens hållning ”Sverge och den finska 

tragedien” 

5/2, nr 30, s4   ”Hetsen” 

6/2, nr 31, s4   ”Masken faller” 

7/2, nr 32, s4  Regeringens hållning ”Söndra och härska” 

7/2, nr 32, s4   ”Högerpressens 

skamlösheter” 

9/2, 34, s4  Medling ”Grymheterna i Finland” 

12/2, 36, s3   ”Förklädnaden” 

13/2, 37, s4   ”Högerledningen 

deklarerar” 

15/2, 39, s3  Regeringen inte medgivit 

vapenutförsel 

”Hetsen mot regeringen” 

15/2, 38, s4   ”En hetsare” 

16/2, 40, s6  ”Medlingen”  

18/2, 41, s8 Strukturella förklaringar  ”Är medlingstanken 

brottslig?” 

RIKSDAGS- DEBATT RIKSDAGS- DEBATT 

21/2, 44, s4  ”Interpellations-debatten” Höger och vänster-

socialisterna 

22/2, 45, s4   ”Kuppmännens väg” 

23/2, 46, s4   ”Nysocialisterna och 

medlingen” 

25/2, 47, s4   ”Väpnad intervention!” 

28/2, 50, s4  Regeringens ställning 

starkare än någonsin 

”Hr Tryggers första 

nederlag” 

4/3, 53, s4   ”Politiken” 
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6/3, 55, s4  ”Den tredje 

Finlandsdebatten” 

Misslyckade attacker från 

oppositionen 

 


