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1. Inledning 
Under 1800-talets senare hälft blev representationsfrågan ett av de mest omstridda politiska 

problemen i bl.a. de nordiska länderna Sverige och Finland. I Sverige ersattes år 1866 den 

föråldrade ståndsriksdagen av ett tvåkammarsystem. Möjligheterna att delta i riksdagsvalen 

var fortfarande starkt begränsat eftersom valreglerna favoriserade jordägare och personer med 

höga inkomster. Den sociala omvandlingen på landsbygden i samband med förordningarna 

om storskifte och laga skifte som utfärdats, samt industrialismens genomgripande samhälls-

förändringar hade skapat ett stort proletariat som stod utanför representationen (Petersson, 

2005, s. 17). Till en början tilldrog inte riksdagsvalen något större intresse och valdeltagandet 

var lågt. I andra kammaren fanns partier med väl utformade program och fast sammanhållning 

men det var först under sekelskiftet som landet fick etablerade och erkända partier (Hadenius 

& Molin & Wieslander, 1993, s. 15-16 och s. 29). Det var viktiga sakfrågor så som tullfrågan, 

rösträttsfrågan och försvarsfrågan som hängde samman med partiväsendets och parlamenta-

rismens framväxt i Sverige (Hadenius & Molin & Wieslander, 1993, s. 29). 

 

Finland kom under rysk överhöghet efter Sveriges nederlag mot Ryssland i kriget 1808-1809, 

men skulle när det gällde interna angelägenheter uppfattas som en stat för sig. Storfursten-

dömet Finland fick behålla sin religion, en konstitutionell monarki, svensk civil- och straffrätt 

samt böndernas frihet. Alexander I: s löfte om att respektera Finlands grundlag, 1772 års 

svenska regeringsform, blev för finnarna ett heligt förbund mellan kejsaren och det finska 

folket och en grund för självstyret i Finland. Landet styrdes av en senat, vars ledamöter utsågs 

av kejsaren och generalguvernören som var en rysk undersåte (Petersson, 2005, s. 14-15). I 

kejsardömet Ryssland var politiska reformer ogenomförbara och därmed också i Finland, 

vilket hade till följd att lantdagen, den finska riksdagen, inte sammankallades på över femtio 

år (Klinge, 1996, s. 127). Den nationella enhetliga rörelsen i Finland splittrades i mitten av 

1800-talet då språk- och nationalitetsfrågan blev allt viktigare och det uppstod två parallella 

nationalistiska rörelser med det gemensamma att man ville bygga framtiden på en demo-

kratisk grund. Det fanns även en liberal riktning som innefattade de mest reformivriga 

(Lindström & Karvonen, 1987, s. 15). Som en följd av integrationssträvandet i det ryska 

imperiet, minskades Finlands självstyre kring sekelskiftet. Motståndet mot det ryska herra-

väldet växte och i samband med inre oroligheter i Ryssland och storstrejken i Finland år 1905 

återställdes landets autonomi (Petersson, 2005, s. 14-15). 
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1:1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka bakomliggande faktorer som påverkade demokrati-

seringsprocessen i Sverige och Finland samt att göra en jämförande studie mellan de båda 

länderna utifrån de olika faserna i demokratiseringsprocessen. 

 

1:2 Frågeställningar 

För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen har jag har valt att söka besvara följande fråge-

ställningar:  

- Vilka var de viktigaste politiska förändringarna under demokratiseringsprocessen 

i berörda länder? 

- Vilka var de viktigaste aktörerna under demokratiseringsprocessens olika skeden 

i berörda länder? 

- Hur viktig var den samtida tidningspressen för demokratiseringsprocessen i berörda 

länder? 

 

1:3 Avgränsningar 

Tidsmässigt är avgränsningarna satta med start från mitten av 1800-talet fram till det att 

Sverige och Finland infört allmän och lika rösträtt samt parlamentarism. Valet att starta 

uppsatsen från mitten av 1800-talet motsvaras av att de liberala idéerna kom att få ett starkt 

inflytande i de europeiska länderna efter februarirevolutionen år 1848 i Frankrike. Dessa 

liberala idéer kom även att nå Sverige och Finland (Klinge, 1996, s. 130; Meinander, 2006, s. 

114-115). 

 

I Finland infördes allmän och lika rösträtt 1906 och regeringsformen från 1919 innebar en 

kompromiss mellan vänsterns krav på ett starkt parlament och högerns önskan om ett sak-

kunnigt parlament och självständig regeringsmakt. Demokratiseringsprocessen följde ett helt 

annat mönster i Sverige. Partiella reformer genomfördes 1907, men det dröjde till 1917 innan 

idén accepterades fullt ut att regeringen skulle utgå från riksdagen och inte från kungens vilja. 

År 1921 tillämpades allmän och lika rösträtt för första gången vid ett riksdagsval i Sverige 

(Pettersson, 2005, s. 17-18). Därför anser jag att denna tidsmässiga avgränsning är relevant i 

relation till syftet. 
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I uppsatsen kommer jag bara att ta upp aspekter som är väsentliga för att kunna göra en 

parallell jämförelse mellan Finlands och Sveriges demokratiseringsprocess utifrån syfte och 

frågeställningar. 

 

 

1:4 Tidigare forskning 

Finlands Historia 3 (1996), huvudredaktör professor Matti Klinge, professor i historia vid 

Helsingfors Universitet, behandlar tiden 1809-1917 när Finlands skapades som stat och 

nation. Då gällde det enligt författaren för storfurstendömet att kunna stå emot Ryssland och 

samtidigt utveckla en egen statlighet och nationalitet. 

 

Finland 1917-1920 (1995) har utkommit i tre delar, huvudredaktör är professor Ohto 

Manninen biträdande professor vid Helsingfors Universitet. Verkets målsättning har varit att 

skriva om Finlands historia ifrån ett helhetsmässigt grepp. Jag kommer i uppsatsen att 

använda mig av del ett och del tre, där del ett Ett land blir fritt behandlar Finlands utveckling 

från 1917 – från ett autonomt storfurstendöme med egen förvaltning till en suverän och 

självständig republik. Del tre En stat tar form behandlar den självständiga statens val av 

riktning och planering av ett nytt Finland. 

 

Finland – en politisk loggbok (1996) är redigerad av Ulf Lindström fil. dr. vid Umeå 

Universitet och docent vid Åbo Akademi och Lauri Karvonen professor i jämförande politik 

vid universitetet i Bergen. Ledande samhällsvetare i Finland och Sverige har i boken skrivit 

uppsatser som vänder sig till politiskt och historiskt intresserade i Skandinavien. 

 

I Finlands historia – linjer, strukturer, vändpunkter (2006) placerar Henrik Meinander, 

professor i historia vid Helsingfors universitet, Finland i ett internationellt sammanhang där 

de nationella språken, tekniska innovationerna och geopolitiken lyfts fram. 

 

Nordisk politik (2005), av Olof Petersson verksam professor i statskunskap och forsknings-

ledare vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, avhandlar de nordiska ländernas 

demokratisering, val och uppkomsten av politiska partier ur ett jämförande perspektiv. 
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Sverige efter 1900 en modern politisk historia (1993), av Stig Hadenius professor i 

journalistik och tidigare docent i statskunskap, Björn Molin och Hans Wieslander docenter i 

stadskunskap, skildrar den svenska historien från representationsreformen 1866 fram till 

1990. 

 

Svensk politik under 1900-talet – konflikter och samförstånd (2000), av Stig Hadenius 

professor i journalistik och tidigare docent i statskunskap, behandlar Sveriges historia från 

tvåkammarriksdagens införande fram till 1996. Hadenius skriver i boken bl.a. om demo-

kratins genombrott och parlamentarismens genomförande. 

 

 

 

 

1:5 Material och metod 

I uppsatsen har jag använt mig av ett antal tryckta källor för att kunna göra en kvalitativ 

litteraturstudie. För att uppsatsen skall bli lättorienterad och lättförståelig följer varje under-

rubrik i kapitlen en kronologisk tidslinje. Uppsatsen följer demokratiseringsprocessens tre 

faser – liberalisering, transition (övergångsfasen) och konsolidering – som jag presenterar 

under rubriken teoretisk ram.  

 

Varje kapitel behandlar båda länderna var för sig utifrån de olika faserna i övergången till 

demokrati. I den sammanfattande diskussionen kommer jag slutligen att göra de parallella 

jämförelserna mellan Sveriges och Finlands demokratiseringsprocess utifrån syfte och fråge-

ställningar. 
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1:6 Teoretisk ram 
I boken ”Demokratiseringsprocesser – Teoretiska ansatser och empiriska studier” (2006) 

skriver Jonas Linde och Joakim Ekman att det under de senaste decennierna har skett en 

ökning av demokratier i världen. Denna ökning har resulterat i en stor mängd internationell 

forskningslitteratur om demokratisering. Men demokratisering är ingen ny företeelse. 

Skribenterna redogör för att den tidigare demokratiseringsforskningen definierade begreppet 

demokratisering som en övergång från ett icke-demokratiskt system till ett demokratiskt 

politiskt system med fria val. Linde och Ekman menar att forskarna med tiden har blivit mer 

uppmärksamma på att vägen från en diktatur kan leda in på flera sidospår. Vissa länder 

klarade övergången till demokrati, andra länder fick däremot utstå avbrutna transitions-

processer och en tillbakagång till nya former av icke-demokratiskt styrelseskick. Enligt de 

båda författarna såg forskare inom demokratiseringen ett behov av att införa nya begrepp och 

teoretiska perspektiv när det gällde processen fram till demokrati. Av den anledningen 

började man inom forskningen att göra skillnad mellan de olika faserna som empiriskt kunde 

urskiljas i demokratiseringsprocessen (Linde & Ekman, 2006, s. 13-14). 

 

Uppsatsen är uppbyggd kring det teoretiska perspektivet som talar om att demokratiseringen 

bör ses som en fullständig regimförändringsprocess som leder fram till demokrati. En genom-

förd demokratisering omfattar delarna liberalisering, transition (övergångsfasen) och konsoli-

dering. Dessa delar kan ses som tre åtskilda, men samtidigt överlappande, delprocesser. Den 

första processen är liberalisering, som för det mesta påbörjats av den sittande icke-

demokratiska regimen för att legitimera sin makt. Med liberalisering menas att det politiska 

förtrycket minskar och att civila fri- och rättigheter ökar. Detta resulterar ofta i en process där 

regimen till slut faller och en transitionsprocess startar. Transitionen kan sägas vara vägen till 

en annan typ av regim än den tidigare. Om det politiska systemet demokratiseras, blir 

följderna en ny demokratisk regim. Denna regering är ofta till en början svag, alltså måste den 

nya demokratiska ordningen institutionaliseras. Detta förlopp kallas för konsolidering av 

demokratin och berör fler aktörer och flera olika samhälleliga nivåer. Dock bör påpekas att 

demokratiseringsprocessen inte tar slut i och med att en demokratisk politisk regim av 

forskarsamhället anses vara konsoliderad. Demokrati är nämligen en ständigt pågående 

process som måste underhållas och erövras av varje ny generation (Linde & Ekman, 2006, s. 

9-43). 
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2. Liberaliseringen i Sverige i mitten av 1800-talet 
Kapitlet beskriver representationsfrågan och de viktigaste politiska reformerna under libera-

liseringsfasen i landet. Partibildningar och viktiga aktörer samt pressens betydelse för demo-

kratiseringsprocessen beskrivs också i kapitlet. 

 

2:1 Representationsfrågan 

Från liberalt håll framträdde i mitten av 1800-talet en opposition mot kungen och de väl 

organiserade konservativa grupperna i regeringen. Liberalerna ville ersätta den gamla stånds-

riksdagen med en bättre representation eftersom det inom ståndsriksdagen var svårt att få till 

stånd en opposition mot kungen och regeringen (Hadenius & Molin & Wieslander, 1993, s. 

11). Oppositionens krav förde med sig att man vid riksdagen år 1840 godkände departe-

mentalreformen. Denna grundlagsförändring innebar att Sverige fick en koalitionsregering 

som bestod av män från oppositionen och konservativa reformanhängare, men parlamenta-

rism var det emellertid inte frågan om. Ett beslut som skulle stärka riksdagen fattades dock 

vid 1844-45 års riksdag. Beslutet innebar att riksdagen skulle sammankallas vart tredje år i 

stället för som tidigare vart femte år (Hadenius, 2000, s. 16-18). 

 

Ett förslag om en tvåkammarriksdag, istället för ståndsriksdagen, lades fram av justitie-

minister Louise De Geer. Detta förslag mottogs med stor tveksamhet från adeln och präste-

ståndet. Det stora trycket av samhällsklasser som önskade genomgripande förändringar på det 

politiska fältet medförde emellertid att riksdagen antog förslaget år 1865 (Hadenius & Molin 

& Wieslander, 1993, s. 14). Detta innebar att en tvåkammarriksdag ersatte den gamla indel-

ningen i fyra stånd, där andra kammaren skulle utses av samfälliga direkta val. Ingen hade 

mer än en röst, men för att få delta vid valen var man tvungen att inneha fast egendom värd 

minst 1000 riksdaler eller en årlig inkomst på 800 riksdaler. Kvinnor hade ingen rösträtt och 

var heller inte valbara. Till första kammaren skedde valen indirekt av landstingen och 

stadsfullmäktige i de större städerna och det krävdes en hög inkomst eller stor förmögenhet 

för att få delta vid dessa val (Larsson, 1999, s. 232; Hadenius, 2000, s. 19). Riksdagen kom 

efter representationsreformens införande att sammanträda varje år, men det område som 

staten, riksdagen och regeringen, bestämde över var fortfarande litet (Hadenius, 2000, 19-25). 
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2:2 Viktiga politiska reformer 

Med 1842 års folkskolestadga fastslogs att det i varje socken och stadsförsamling skulle upp-

rättas ”minst en, helst fast, skola med godkänd lärare” (Hadenius, 2000, s. 14). Alla barn 

skulle få den grundläggande undervisningen kostnadsfritt men några större resurser satsades 

inte i början på folkskolorna. De var mer som fattigskolor men var ändå viktiga för Sveriges 

utveckling och blev genom den ökade läs- och skrivkunnigheten en förutsättning för 

demokratiseringen i landet (Hadenius, 2000, s. 15). 

 

En liberalisering av ekonomin inleddes och år 1846 lagstadgades att hantverk kunde bedrivas 

utan bundenhet till något skråsystem. I näringsfrihetsförordningen från år 1864 fastslogs att 

”svensk man eller kvinna är… berättigad att i stad eller å land idka handels- eller fabriks-

rörelse, hantverk eller annan hantering” (Furuhagen, 1993, s. 53). Förordningen tillskrev 

således även kvinnor näringsfrihet, men med vissa restriktioner eftersom kvinnorna 

fortfarande var omyndiga (Furuhagen, 1993, s 53). 

 

År 1848 lagstadgades i aktiebolagslagen att den som satt in kapital i ett bolag inte skulle 

förlora mer än värdet av sina aktier om ett bolag gick i konkurs. Denna förordning medförde 

att det därmed blev betydligt enklare att skaffa fram kapital till industriföretag (Larsson, 1999, 

s. 243). 

 

År 1862 reformerades den kommunala representationen. Denna reform i liberal anda innebar 

att varje stad och varje socken bildade en kommun som skulle styras av en stämma eller av 

valda ombud. Landstingen inrättades på regional nivå och landstingsledamöterna utsågs av 

elektorer som var valda på kommunalnivå. Vid valen till den kommunala församlingen över-

gavs ståndprincipen och röstetalet grundades istället på hur stor skatt den enskilde betalade. 

Kvinnor som betalade skatt kunde också rösta. Medborgarna fick i och med den kommunala 

reformen möjlighet att själva sköta gemensamma angelägenheter utan statens direkta 

inblandning (Larsson, 1999, s. 230-231; Hadenius, 2000, s. 18-19). 
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2:3 Partibildningar och viktiga aktörer 

På valfältet hade det varit lugnt i den svenska politiken fram till mitten av 1800-talet. 

Tullstriden kom att bli den första stora partiskiljande frågan eftersom den angick de röst-

berättigade och därmed engagerades väljarkåren (Hadenius & Molin & Wieslander, 1993, s. 

19-20). 

 

Ett antal partier bildades första åren efter representationsreformens införande. Redan år 1867 

grundades Lantmannapartiet som kom att dominera den folkvalda andra kammaren. Partiet 

kämpade mot ökad makt för staten, ökade anslag till försvaret, kungen och hovet samt för 

lägre skatter åt bönderna. Tillsammans med den konservativa första kammaren utgjorde Lant-

mannapartiet ett effektivt skydd mot genomgripande förändringar i samhället (Hadenius & 

Molin & Wieslander, 1993, s. 16-19; Hadenius, 2000, s. 22-23). 

 

Det ministeriella partiet fanns i opposition mot Lantmannapartiet i andra kammaren. Partiet 

fick sitt namn eftersom det i regel gick mot bönderna och stödde regeringen (ministären). År 

1873 tog partiet namnet Centern för att betona sin ställning mellan Lantmannapartiet i andra 

kammaren och den aristokratiska första kammaren. Partiet försvann dock under 1890-talet 

(Norberg, 1988, s. 105; Hadenius & Molin & Wieslander, 1993, s. 17). 

 

Ett nyliberalt parti fanns under en kortare tid i andra kammaren. Partiets främste talman var 

Adolf Hedin som agiterade för en modern radikal liberalism där bl.a. allmän och lika rösträtt, 

parlamentarism och religionsfrihet var viktiga inslag. Sina anhängare rekryterade nylibera-

lerna både från landsbygden och städerna och en målsättning för partiet var att överbygga 

motsättningarna mellan herrar och bönder. Partiet misslyckades emellertid med detta och 

försvann ut ur politiken (Norberg, 1988, s. 105). 

 

Lantmannapartiet splittrades i och med tullfrågan i det frihandelsvänliga Gamla lantmanna-

partiet och det protektionistiska Nya lantmannapartiet, där andra kammarens tullvänliga stads-

bor fanns med. Vid 1888 års riksdag löstes tullfrågan i och med att tullvännerna vann valet till 

andra kammaren. Tullfrågans lösning medförde att de båda lantmannapartierna slog sig 

samman år 1895 till Lantmannapartiet (Norberg, 1988, s. 107-108). 
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I andra kammaren kom ett liberalt folkparti att bildas under 1890-talet. Partiet förenade de 

bönder som inte hade en konservativ inställning med likasinnade representanter från städerna. 

Folkpartiet krävde bl.a. en radikalt utvidgad rösträtt, frihandel, folkskolans utveckling och 

ökade insatser för nykterheten. År 1896 valdes Karl Staaff in i andra kammaren som libera-

lernas ledare. Redan år 1900 kom Folkpartiet att uppgå i Liberala samlingspartiet som var ett 

nytt liberalt parti. Liberalerna kom att spela en ledande roll i kampen för allmän och lika 

rösträtt samt för införandet av parlamentarism (Norberg, 1988, s. 109; Hadenius, 2000, s. 28). 

 

Under 1880-talet reste skräddaren August Palm runt i Sverige och försökte väcka arbetarnas 

politiska medvetande. Genom hans agerande bildades fackföreningar och arbetarekommuner. 

År 1889 höll partiet sin första kongress i Stockholm. Palm räckte dock inte till som ledare, det 

blev Hjalmar Branting som år 1896 valdes partiets ledare. Det socialdemokratiska arbetar-

partiet ställde krav på samhällsförändringar som skulle leda till politiska, ekonomiska och 

sociala rättvisor (Norberg, 1988, s. 110; Hadenius, 2000, s. 26-27). 

 

Det utmärkande inom svensk politik under denna tid var att skiljelinjen gick mellan högern på 

en sida och liberaler och socialdemokrater på den andra sidan. Högerpartier fanns i både 

första och andra kammaren och liksom de övriga partierna försökte de på olika sätt påverka 

väljarna vid valen. År 1904 bildades Allmänna valmansförbundet, som var en gemensam 

valorganisation för riksdagens båda högerpartier. Högern yrkade på ett starkare försvar men 

kraven på demokrati och parlamentarism var inget som de agiterade för. Under de första 

decennierna av 1900-talet var Arvid Lidman högerns ledare (Hadenius, 2000, s. 27-28). 

 

Socialdemokraterna och liberalerna kom att tillsammans ha rösträttsfrågan som ett av sina 

främsta mål och partierna kom under 1890-talet att tillsammans delta i två folkriksdagar med 

allmän och lika rösträtt på sitt program. Det nära samarbetet resulterade i att Hjalmar Branting 

valdes in i andra kammaren på en liberal lista år 1896 (Hadenius, 2000, s. 27-28). 

 

2:4 Pressen 

Aftonbladet, Sveriges första moderna politiska tidning, grundades år 1830. I tidningen 

kritiserades kungen, stadsråd och de konservativa i riksdagen och i tidningen framfördes krav 

på en förändring av den politiska och ekonomiska strukturen i samhället. Med stöd av 

indragningsmakten lät därför kungen hovkanslern ingripa mot Aftonbladet.  I Sverige fanns 
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under denna tid ingen förhandscensur, men tidningar som gjorde sig skyldig till tryckfrihets-

brott kunde få sina utgivningstillstånd indragna (Hadenius, 2000, s. 16-17; Larsson, 1999, s. 

225). Vid 1844-45 års riksdag stärktes dock pressfriheten i och med att indragningsmakten 

avskaffades (Norberg, 1988, s. 163). 

 

Kring sekelskiftet 1900 grundades nya tidningar som hade kontakter med de politiska rikt-

ningarna. Den direkt rörelseanknutna pressen, där redaktörerna valdes på politisk grund, 

startades av det Socialdemokratiska arbetarpartiet. Partiets starka kritik av de offentliga 

institutionerna ledde till ingripanden från regeringens sida. Uppmaningar till ”till myteri eller 

uppror eller till våld å person eller egendom” (Hadenius, 2000, s. 32) belades 1887 med straff. 

I ett försök att tysta pressen genom åtal tillkom den så kallade munkorgslagen år 1889. Under 

en kort period förekom det så kallade ”åtalsraseriet” (Hadenius, 2000, s. 32) men detta upp-

hörde efter ett par år eftersom det inte hade avsedd effekt (Hadenius, 2000, s. 32). 

 

Pressen fick en stor betydelse för den politiska utvecklingen i Sverige både som pådrivande 

och deltagande kraft (Hadenius & Molin & Wieslander, 1993, s. 28). 

 

3. Liberaliseringen i Finland i mitten av 1800-talet 
Kapitlet tar upp lantdagens sammankallande, de viktigaste politiska förändringarna samt de 

första partibildningarna och viktiga aktörer vid liberaliseringen i Finland. Den samtida 

pressens betydelse tas även upp i kapitlet. 

 

3:1 Lantdagen sammankallas 

Under kejsare Nikolaj I (1825-1855) var det otänkbart med en systemförändring i Finland. 

När Alexander II (1855-1881) tog över som regent år 1855 satte finländarna sitt hopp till 

honom, i och med att Alexander gjort sig känd för sina liberala sympatier (von Koskull & 

Nyberg, 1977, s. 128). Under sitt besök i Finland år 1856 beslutade Alexander II att 

förhållandena i storfurstendömet skulle underlättas för handel, industri och kommunikationer 

samt att folkbildningen skulle höjas i landet. Reformprogrammet krävde på många punkter 

nya lagar och höjda skatter vilket man i Finland inte ville godkänna utan ständernas 

medverkan (Manninen, 1995, del I, s. 55-58). 
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År 1863 bröt det ut ett uppror i Polen som kom att förändra situationen för befolkningen i 

Finland eftersom det i landet fanns en allmän inställning till att uppror var oklokt och finnarna 

ville vara sin kejsare trogen. Denna lojalitet medförde att kejsaren år 1863, för första gången 

på ca 50 år, sammankallade ständerna i Helsingfors. Alexander II meddelade vid lantdagens 

öppnande att Finland hädanefter skulle styras med hjälp av ständerna, som enligt lagen skulle 

delta i lagstiftningen och disponeringen av statsmedel. År 1869 stadsfästes den nya lantdag-

ordningen. Finlands indelning i fyra stånd kom inte att ändras, eftersom man fruktade att 

kejsaren skulle motsätta sig alltför radikala förändringar. Men samtidigt utfördes djupgående 

reformer av lantdagen som eftersträvade en nedbrytning av ståndssamhället, bl.a. miste adeln 

ensamrätten att äga lantegendomar (Manninen, 1995, del I, s. 57-58). 

 

3:2 Viktiga politiska reformer 

Vid 1863 års lantdag togs frågan upp om den lokala självstyrelsen. År 1865 lagstadgades om 

kommunalt självstyre, efter att lantdagen tagit intryck av den kommunala representations-

reformen i Sverige. På landsbygden åtskildes församling och kommun, denna åtskillnad hade 

sedan länge funnits i städerna (Klinge, 1996, s. 244). Kommunen kom att ta över sådant som 

var av gemensamt intresse för kommunens invånare. Alla beslut fattades av kommunal-

stämman som bestod av kommunens skattebetalare där röstetalet grundades på skattens 

storlek (von Koskull & Nyberg, 1977, s. 131). 

 

Den viktigaste förändringen med 1869 års lantdagordning var att lantdagen skulle samman-

kallas minst vart femte år och från och med 1880-talet kom lantdagen att sammanträda vart 

tredje år (Meinander, 2006, s. 121). En bestämmelse som skapade garanti för att lantdagen 

regelbundet skulle få medverka i stadslivet var att mellan den ordinarie lantdagssamman-

komsten kunde lantdagen inkallades utöver lantdagsordningen. Viktigt var också att ständerna 

uttryckligt representerade Finlands folk och att folket inbördes jämställdes (von Koskull & 

Nyberg, 1977, s. 129). 

 

Näringsfriheten infördes successivt och år 1859 tilläts handel på landsbygden. Handelsbodar 

fick nu etableras utanför städerna, men inte i för nära anslutning till en stad (Klinge, 1996, s. 

201). Rätten att bedriva handel utvidgades år 1868 och samma år avskaffades skråsystemet 

(von Koskull & Nyberg, 1977, s. 153). En näringsfrihetslag tillkom år 1879 som tillskrev 
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”beskydd av minderåriga, utbildning och om tillämpning av enbart hederlig yrkesutövning” 

(Klinge, 1996, s. 243). 

 

Den första finska affärsbanken grundades på 1860-talet (Manninen, 1995, del I, s. 59-60) och 

år 1864 tillkom aktiebolagslagen som innebar att en delägare i ett företag inte behövde riskera 

mer än sina insatser. Aktiebolagslagen gjorde det lättare för företagen att skaffa fram kapital 

och var en förutsättning för industriernas etablering (von Koskull & Nyberg, 1977, s. 153). 

 

Den offentliga undervisningen kom fram till 1860-talet att administreras av kyrkan, men för 

att kunna skapa ett nationellt reglerat skolsystem grundades skolöverstyrelsen av de statliga 

myndigheterna år 1869 (Meinander, 2006, s. 135). Detta systemskifte hade förberetts genom 

folkskolestadgarna från år 1866 med målet att ge det finska folket en allmän, mångsidig 

grundläggande bildning och medborgarfostran (Meinander, 2006, s. 135; Manninen, 1995, del 

I, s. 62). Reformarbetet mot en folkbildning mötte dock motstånd eftersom utbildningen 

skulle bekostas med kommunala skattemedel, men år 1921 infördes allmän läroplikt i Finland 

(Meinander, 2006, s. 135). 

 

3:3 Partibildningar och viktiga aktörer 

I Finland var det språkfrågan som låg till grund för de första partibildningarna. Svensktalande 

ämbetsmän hade allt sedan den svenska tiden kommit att dominera i det växande statliga 

styret (Petersson, 2005, s. 36). När nationalismen spred sig över Norden kom den nationella 

väckelsen i Finland att kännetecknas av en gemensam fosterländsk karaktär. Under denna tid 

föddes också tanken på att utveckla det finska språket till ett erkänt språk samt skapandet av 

en finsk kultur. Det var främst studentledaren Johan Vilhelm Snellman, den autonoma tidens 

mest kände finske statsman, som agiterade för detta (Lindström & Karvonen, 1987, s. 15-16). 

 

Snellmans språkpolitiska program, som innebar att finskan måste utvecklas till landets 

ämbets- och kulturspråk, blev grunden för fennomanerna, den finsknationalistiska riktningen 

(Lindström & Karvonen, 1987, s. 24). Yrjö Koskinen kom att efterträda Snellman som 

partiets ledare. Under 1870-talet tog fennomanerna namnet finska partiet (Manninen, 1995, 

del I, s. 57 & 66). Partiet hade sin majoritet inom präste- och bondeståndet (Lindström, 

Karvonen, 1987, s. 24). 
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Den svensk nationella rörelsen svekomanerna bildades under 1860-talet som en följd av att 

fennomanernas program hotade det svenska språkets och den svenska kulturens varaktighet i 

Finland (Ibid., s. 24). På 1870-talet bildades det svenska partiet med målsättningen att bevara 

det svenska språkets och den svenska kulturens ställning i Finland. Partiet hade majoritet 

inom adeln och borgarståndet och ledande inom partiet var bl.a. Rabbe Axel Wrede (von 

Koskull & Nyberg, 1977, s. 135) 

 

Vid sidan av dessa språkpartier fanns en liberal politisk riktning som krävde reformvänliga 

samhällsreformer och en utvecklad autonomi (Lindström & Karvonen, 1987, s. 24). 

Liberalerna, under ledning av Leo Mechelin, lyckades aldrig grunda ett parti men deras 

åsikter kom ändå att påverka lantdagen (Manninen, 1995, del I, sid. 68). Språkfrågan ansågs 

dock av liberalerna vara av underordnad betydelse, men då fennomanerna inte ville skjuta 

denna fråga åt sidan kom den liberala politiska riktningen att upplösas och i stället uppgå i 

svenska partiet som bildats några år tidigare (von Koskull & Nyberg, 1977, s. 135). 

 

Det finska partiet var konservativt, förutom i språkfrågan, vilket fick till följd att partiet 

splittrades och de yngre medlemmarna kom att bilda ungfinska partiet år 1894. Partiet hade 

krav på liberala samhällsreformer samt att bevara Finlands autonomi inom tsardömet och se 

till att grundlagar inte kränktes (Lindström, Karvonen, 1987, s. 24). Lauri Kivekäs blev det 

ungfinska partiets ledande man. Det finska partiets medlemmar kom efter splittringen att 

kallas gammalfinnar och det ungfinska partiet kallades ungfinnarna. Tillsammans med det 

svenska partiet kom ungfinnarna att bilda en konstitutionell front mot gammalfinnarna som de 

ansåg vara ovilliga att kämpa för Finland (von Koskull, Nyberg, 1977, s. 134). 

  

3:4 Pressen 

En viktig politisk händelse inträffade våren 1844 när den svenskspråkiga tidningen Saima 

började utges. I tidningen behandlades politiska, sociala, ekonomiska och kulturella frågor 

och Saima kom därmed att bli viktig för Finlands presshistoria. I och med ett revolutions-

försök i Frankrike år 1846 beslutade senaten i Finland att Saima och tidningen Suomalainen, 

som hade börjat utges i början av året, skulle dras in och år 1847 skärptes censuren i landet 

(Klinge, 1996, s. 144-150). Efter revolutionsåret år 1848 ute i Europa, tillkom en censur-

förordning år 1850 i Finland som innebar att endast skrifter med religiöst eller ekonomiskt 
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innehåll fick utges på finska (Manninen, 1995, del I, s. 49). Denna förordning upphävdes 

dock år 1854 (Klinge, 1996, s. 182). 

 

När lantdagen åter började sammankallas år 1863 infördes tryckfrihet i Finland. Men varken 

kejsaren eller den finska ämbetsmannakåren ville ha någon liberal kritik så censuren återin-

fördes år 1865 (Klinge, 1996, s. 65). Under Alexander II regeringstid kom dock censuren att 

tillämpas ganska milt och pressen fick därmed en betydligt större rörelsefrihet. Tidningarna 

fick även större betydelse som opinionsbildare och språkrör för olika meningsriktningar (von 

Koskull & Nyberg, 1977, s. 129). 

 

4. Övergångsfasen till demokrati i Sverige 
I detta kapitel beskrivs rösträttsfrågan och viktiga aktörer, arbetsmarknadens organisationer 

och storstrejken 1909, försvarsstriden och borggårdskrisen samt att viktiga aktörer vid dessa 

kriser behandlas. Kapitlet avslutas med demokratins genombrott och viktiga aktörer samt 

pressen och partierna. 

 

4:1 Rösträttsfrågan och viktiga aktörer 

Vid införandet av representationsreformen hade en inkomstgräns satts på en årlig inkomst på 

800 riksdaler för att få delta vid valen till andra kammaren. Mot slutet av seklet hade 

emellertid allt fler arbetare nått över inkomstgränsen tack vare Sveriges kraftiga ekonomiska 

utveckling. Den stora försvarsreformen från år 1892, som innebar att värnpliktstiden 

förlängdes, förde också med sig att de konservativa började ifrågasätta om det var rätt att neka 

människor rösträtt och samtidigt kräva att de skulle försvara landet (Larsson, 1999, s. 255-

256). 

 

Hösten 1905 blev Karl Staaff statsminister efter att liberalerna vunnit stora framgångar vid 

valen till andra kammaren. Våren 1906 lade han fram ett förslag till en rösträttsreform som 

gick ut på att allmän och lika rösträtt skulle införas för män samt att majoritetsvalen skulle 

bevaras. Detta förslag fälldes emellertid av första kammaren som ansåg att majoritetsval 

skulle innebära att de konservativa inte skulle få majoritet i många valkretsar. Deras förslag 

byggde på att både andra kammarens ledamöter och första kammarens elektorer skulle utses 
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genom proportionella val. Efter nederlaget i rösträttsfrågan avgick Staaff som statsminister 

(Norberg, 1988, s. 90-93; Hadenius, 2000, s. 31). 

 

Ny statsminister blev högerns man Arvid Lidman. Det var hans regering som utarbetade en 

rösträttsproposition vilken antogs år 1907 (Norberg, 1988, s. 93). För första kammaren 

innebar rösträttsreformen att kraven på ledamöternas inkomster och förmögenhet sänktes. 

Allmän rösträtt för män infördes till andra kammaren, men rösträttsåldern höjdes från 21 till 

24 år och man skulle dessutom ha betalt skatt de senaste tre åren till stat och kommun. 

Majoritetsval slopades och proportionella val infördes till både första och andra kammaren. 

Eftersom det handlade om en ändring i grundlagen krävdes två riksdagsbeslut med 

mellanliggande val. Detta medförde att rösträttspropositionen inte blev lag förrän 1909 och 

kom att tillämpas första gången vid 1911 års val (Larsson, 1999, s. 256). 

 

Det sista valet till andra kammaren efter den gamla ordningen ägde rum hösten 1908. 

Socialdemokrater och liberaler gick till hårt angrepp mot den sittande högerregeringen och 

krävde kvinnlig rösträtt, tydligt parlamentariskt styre samt sociala och ekonomiska reformer. 

Högern däremot förespråkade ett bättre försvar till land och sjöss. Socialdemokraterna gick 

kraftigt framåt vid valet i och med att ett stort antal nya röstberättigade tillkommit. 

Högerregeringen ansåg dock att ett nyval inte var nödvändigt trots att valutgången klart 

visade att valmanskåren röstat på vänsterns politik och att regeringen bara hade stöd av första 

kammaren och inte av andra kammaren. Perioden mellan 1908 till dess att rösträttsreformen 

skulle börja gälla år 1911 kännetecknas av regeringsproblem. Vänstern ställde krav på att 

parlamentarismens principer skulle utformas så att en regering inte kunde sitta kvar om bara 

första kammaren stödde den. Högern däremot menade att man måste ta hänsyn till båda 

kamrarna, inte bara andra kammaren, och att man inte kunde utesluta kungens rätt till 

inflytande (Hadenius & Molin & Wieslander, 1993, s. 57-58). 

 

4:2 Arbetsmarknadens organisationer och strejken 1909 

Den inledande industrialiseringen i Sverige skapade en grund för en organiserad arbetarklass. 

Landsorganisationen (LO) bildades år 1898 och var det samlande organet för olika fack-

förbund i landet. Arbetsgivarna organiserade sig också och år 1902 grundades Svenska 

Arbetsgivar-föreningen (SAF). Under 1900-talets första år var det stora motsättningar mellan 

dessa organisationer, då fackföreningarna krävde att de skulle ha rätt att förhandla och sluta 
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avtal för sina medlemmar. Arbetsgivarna däremot ansåg att det var deras rätt att teckna avtal 

med enskilda arbetare (Larsson, 1999, s. 250). År 1906 ägde de första centrala förhand-

lingarna rum mellan LO och SAF som ledde fram till att arbetarnas organisationsrätt erkändes 

av SAF på de premisserna att LO godtog arbetsgivarnas rätt att fritt få välja sin personal 

(Norberg, 1988, s. 146). 

 

Under åren 1907-1908 tillkom många nya medlemmar till LO och organisationen hade stora 

framgångar när det gällde att förhandla för sina medlemmar. Skickliga industriarbetare fick 

sin reallön höjd med mer än dubbelt så mycket mellan 1860-talet och år 1907. Inom LO fanns 

dock radikala grupper som ansåg att utvecklingen inte gick tillräckligt fort. Sverige hamnade 

dock i en lågkonjunktur mellan åren 1907-1909 och detta ledde fram till en kris. När SAF 

sommaren 1909 proklamerade storlockout inom alla sina företag för att framtvinga en 

lönesänkning svarade LO:s ledning med att utropa storstrejk trots lågkonjunktur och för att 

tillmötesgå organisationens radikala gruppers krav på handling. Som mest var 300 000 

arbetare ute i konflikt och samtliga arbetsgivare omfattades. Storstrejken slutade med att LO 

förlorade kampen om lönerna och mer än hälften av sina medlemmar (Norberg, 1988, s. 146; 

Larsson, 1999, s. 251). 

 

4:3 Försvarsstriden och viktiga aktörer 

Försvarsfrågan blev mer aktuell i Sverige under början av 1910-talet i och med att de 

internationella kriserna ökade i Europa. Högerpolitiker, kungahuset och militären agiterade 

för ett starkare försvar och högern såg försvarsfrågan som en kraft som skulle kunde 

mobilisera befolkningen och på så sätt kunde de samhällsbevarande krafterna stärkas 

(Hadenius, 2000, s. 35). Socialdemokraterna hade under några år drivit en stark antimilitärisk 

propaganda och den unge socialdemokraten Per Albin Hansson hade formulerat slagordet: 

”Icke en dag eller ett öre mer åt militarismen” (Norberg, 1988, s. 178). Liberala samlings-

partiet innehöll både antimilitäriska grupper och reformvänliga försvarsvänner vilket med-

förde att försvarsfrågan blev komplicerat för partiet (Norberg, 1988, s. 178-179). 

 

Hösten 1911 hölls det första valet till andra kammaren efter rösträttsreformens införande. 

Liberalerna ställde krav på ett parlamentariskt styrelseskick med tyngdpunkt på andra 

kammaren, en minskning av försvarsutgifterna, totalt rustningsförbud samt nya reformer inom 
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rösträtten. Ekonomiska och sociala reformers nödvändighet framhölls mer av socialdemo-

kraterna än av liberalerna (Hadenius & Molin & Wieslander, 1993, s. 60). 

 

Vid valet gick högern tillbaka, liberalerna höll sin ställning och socialdemokraterna gick 

starkt framåt. För Lidman innebar valet att hans ministär fick avgå och Staaff bildade sin 

andra liberala regering (Hadenius & Molin & Wieslander, 1993, s. 60-61). Den nya 

regeringen kom strax efter att den tillträtt att fatta två beslut i försvarsfrågan, var av det ena 

var att tillsätta fyra försvarsberedningar för att bl.a. se över krigsmaktens finansiering, 

besparingar och avvägningar mellan armén och flottan. Det andra beslutet var att regeringen 

bordlade byggandet av en pansarbåt, som regeringen Lidman beslutat om. Kung Gustav V, 

som stod helt på högerns sida i försvarsfrågan, kom efter regeringens försvarsbeslut att 

uttrycka sin oro inför framtiden och en försvarsvänlig kampanj bröt ut i landet. Äventyraren 

Sven Hedin kom i skriften Ett varningsord att ta upp hotet från Ryssland och två insamlingar 

startades för att finansiera pansarbåten (Hadenius & Molin & Wieslander, 1993, s. 63-64). 

 

Kritiska röster höjdes även inom det liberala samlingspartiet gentemot regeringens försvars-

politik. Staaff försökte gå försvarsvännerna till mötes och i ett tal i Karlskrona år 1913 lovade 

han förstärkningar till armén och flottan. Han ville dock inte ge några löften om ökningar av 

övningstiden, en detaljfråga som syftade till att möjliggöra vinterutbildning, Staaff ansåg 

däremot att denna fråga skulle tas upp i kommande val. I sitt tal underströk Staaff emellertid 

hur viktigt det var att väga försvarsutgifterna mot socialbudgetens krav (Hadenius & Molin & 

Wieslander, 1993, s. 65; Norberg, 1988, s. 179-180). 

 

 

4:4 Borggårdskrisen och viktiga aktörer 

Staaffs tal i Karlskrona slutade med protester från kungen, förstakammarhögerns ledare Ernst 

Trygger och pressens, riksdagens och officerskårens försvarsaktivister. Från den liberala 

vänsterfalangen protesterade man också eftersom man ansåg att Staaff gått för långt och att 

alla inom partiet inte var villig att stödja någon form av förlängning av övningstiden. 

Viktigast var dock den aktionen som de försvarsvänliga genomförde genom det så kallade 

bondetåget till Stockholm år 1914. Utanför slottens borggård samlades över 30 000 lantmän 

som försäkrade Gustav V sin ”trohet och sin vilja att offra för försvaret” (Norberg, 1988, s. 

180). Inför bönderna läste kungen upp ett försvarsvänligt tal som Sven Hedin skrivit och som 
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helt tog avstånd från Staaffs försvarspolitik. Kungen gick därmed offentligt emot de 

författningsenliga rådgivarna vilket stred emot liberalernas syn på kungens roll i en 

parlamentarisk stat (Hadenius & Molin & Wieslander, 1993, s. 66). 

 

En motdemonstration genomfördes två dagar efter bondetåget där närmare 50 000 arbetare 

deltog. Huvudtalare vid denna demonstration var Branting som i sitt tal vände sig direkt till 

statsminister Staaff. I talet förkunnade Branting hur viktigt det var att följa givna vallöften 

samt att följa demokratins grundsats ”… att folkets vilja ensam skall bestämma i Sverige” 

(Hadenius, 2000, s. 37). 

 

Genom borggårdstalet hade Gustav V utlöst en regeringskris. Staaff avgick efter att han inte 

kunnat framtvinga ett löfte om att få förhandsinformation om kungens framtida politiska 

uttalanden. Gustav V såg helst att Staaff skulle ersättas med en försvarsvän men eftersom 

antalet kampvilliga högermän i riksdagen inte var tillräckligt många för att bilda underlag för 

en regering enligt kungens önskemål, gick budet till landshövding Hjalmar Hammarskjöld. 

Han accepterade och bildade år 1914 en opolitisk ämbetsmannaregering med förbindelser till 

högergrupper och näringslivet (Norberg, 1988, s. 180; Hadenius & Molin & Wieslander, 

1993, s. 67-68). 

 

Hammarskjölds första åtgärd var att upplösa andra kammaren och utlysa ett nyval där 

försvarsfrågan och de konstitutionella frågorna stod i centrum. Genom att föra en valkampanj 

där försvarsfrågan sattes främst och de konstitutionella frågorna sköts åt sidan gick högern 

kraftigt framåt. Liberalerna gick till val på de konstitutionella frågorna och höll samma linje i 

försvarsfrågan som Staaff framfört i sitt tal 1913 i Karlskrona. Denna medförde att liberalerna 

gick kraftigt tillbaka. Socialdemokraterna tog definitivt avstånd till en kraftig ökning för 

försvaret och genom denna valkampanj drog partiet till sig de väljare som var emot en ökad 

upprustning. Partiet hade i de konstitutionella frågorna ungefär samma ståndpunkt som 

liberalerna, kungens agerande fördömdes och de parlamentariska principerna underströks 

(Hadenius & Molin & Wieslander, 1993, s. 71-72). 
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4:5 Demokratins genombrott och viktiga aktörer 
Vid månadsskiftet juli-augusti 1914 utbröt första världskriget. Regeringen Hammarskjöld 

deklarerade en neutralitetsförsäkran som alla partier i riksdagen officiellt slöt upp kring 

(Hadenius, 2000, s. 40). Regeringens konsekventa neutralitetspolitik medförde emellertid att 

det uppstod brist på en rad viktiga förnödenheter samtidigt som priserna började stiga. Genom 

att tillfälligt överge guldmyntfoten, sätta maximipriser och införa import- och export-

kontroller på spannmål samt ransonera en rad viktiga livsmedel försökte regeringen möta 

problemen. Alla dessa åtgärder från regeringens sida fungerade emellertid dåligt och 

livsmedelsbristen skylldes på regeringen som döptes om till ”Hungerskjöld” (Norberg, 1988, 

s. 181). 

 

Hammarskjölds regering avgick våren 1917 och i dess ställe tillträdde en högerregering under 

statsminister Carl Swartz och utrikesminister A. Lidman. Det allmänna missnöjet med 

högerstyret medförde att regeringen inte blev långvarig utan var tvungen att avgå efter valet 

till andra kammaren hösten 1917. För att försöka undvika parlamentarism förespråkade 

Gustav V en samlingsregering. Detta misslyckades och kungen var då tvungen att acceptera 

en regering som bestod av liberalen Nils Edén, som år 1915 hade efterträtt Staaff som 

liberalernas ledare, som statsminister och socialdemokraten Branting som finansminister 

(Norberg, 1988, s. 181). I och med den nya liberalsocialdemokratiska regeringen kom kampen 

om parlamentarism i landet att avslutas. Nu var det klart att riksdagens sammansättning var 

avgörande för regeringens struktur och kungen fick därmed endast en formell roll (Hadenius, 

2000, s. 43). 

 

Huvuduppgiften för den liberal-socialdemokratiska regeringen var att genomföra fullständig 

rösträtt för män och kvinnor samt att minska nöden och därmed missnöjet i landet. Hösten 

1918 slutade första världskriget men oroligheterna ute i Europa fortsatte. I Sverige förekom 

oroligheter i samband med demonstrationer om krav på demokrati, vilket stärkte regeringens 

arbete om allmän och lika rösträtt. En genomgripande reform av rösträtten fastställdes i 

november 1918 när partierna tillslut kommit överens. Kvinnor fick samma rösträtt som män 

men personer som gått i konkurs eller som var beroende av fattigvård fick inte rösta. En 

åldersgräns på 23 år sattes för att få rösta till andra kammaren och för att få delta vid valen till 

landsting sattes rösträttsåldern till 27 år. Ledamöterna till första kammaren utsågs av 

stadsfullmäktige (Hadenius, 2000, s. 43-44). 
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4:6 Pressen 

När rösträttsfrågan var som viktigast startade Lidmans högerregering (1906-1911) ett 

betydande arbete för att påverka pressen. Partiet skapade en pressammanslutning som köpte 

upp Svenska Dagbladet och Svenska Morgontidningen och partiet hade även nära kontakterna 

med olika högertidningar (Hadenius, 2000, s. 44). 

 

Den starkt liberala och frisinnade pressen, Stockholms Tidningen, Dagens Nyheter och 

Aftonbladet, var ofta i opposition till Staaff under hans tid som partiledare och regeringschef. 

Han stöddes dock av Handelstidningen under försvarsbesluten, men någon egentlig tidning 

för den liberala regeringen fanns inte även om de flesta tidningarna var liberala (Hadenius, 

2000, s. 45). 

 

5. Övergångsfasen till demokrati i Finland 
Kapitlet beskriver förryskningsperioden 1899-1905, lantdagreformen 1906 och val till 

lantdagen 1907. Vidare beskrivs förryskningsperioden 1908-1917, Finlands väg till själv-

ständighet samt det självständiga Finland i kapitlet. 

 

5:1 Förryskningsperioden 1899-1905 

Nikolaj II tillträdde den ryska tronen år 1894 och skrev då under regeringsförsäkran från 

Alexander I tid om att respektera Finlands grundlag, 1772 års svenska regeringsform, som 

även Nikolaj I, Alexander II och Alexander III undertecknat (von Koskull & Nyberg, 1977, s. 

137-139). Nu hade emellertid de nationalistiska tongångarna vuxit sig starka i Ryssland och 

under 1890-talets senare år kom Finlands autonomi att brytas ner och en förryskning av landet 

inleddes (Manninen, 1995, del I, s. 84). 

 

Kejsaren utfärdade en proposition till en ny värnpliktslag och år 1899 kallades ständerna i 

Finland till en lantdag utanför lantdagordningen för att behandla denna. Finländarna skulle 

enligt denna värnpliktslag bli värnpliktiga inom den ryska armén. Lantdagen godkände inte 

förslaget vilket fick till följd att kejsaren samma år utfärdade februarimanifestet. Innebörden 

av detta manifest var att rikslagarna i Finland hädanefter inte skulle stiftas av kejsaren och 

den finska lantdagen, utan det var kejsaren och det ryska rådet som hade beslutningsrätten när 
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det gällde dessa lagar. Lantdagen skulle hädanefter endast få avge utlåtanden om sådana 

finska lagar som kunde anses beröra hela det ryska rikets intressen och det var kejsaren som 

avgjorde vilka lagar som skulle betecknas som rikslagar (Manninen, 1995, del I, s. 84-85; 

Meinander, 2006, s. 143-144). 

 

Nya förryskningsåtgärder följde, bl.a. fick ryssar rätt att ha statstjänst i Finland, ryskan blev 

det officiella språket för högre myndigheter och på läroverken ökade undervisningen i ryska. 

En ny värnpliktslag utfärdades av kejsaren år 1901 med innebörden att rysk värnplikt skulle 

införas i Finland. Oppositionella tjänstemän avskedades av generalguvernören och deras 

platser tillsattes med ryssar eller finnar som var samarbetsvilliga (Manninen, 1995, del I, s. 

86-89). 

 

Förtrycket enade det finska folket, men när det gällde att möta förryskningsåtgärderna gick 

enigheten isär och en bitter strid mellan olika åsiktsriktningar följde. Det ungfinska partiet och 

det svenska partiet slog sig samman till det konstitutionella partiet med R. A. Wrede och 

Mechelin som främsta ledare. De ville hålla fast vid Finlands rättigheter och gick inte med på 

några eftergifter (Manninen, 1995, del I, s. 89-94).  

 

Gammalfinnarna Y. Koskinen och Johan Richard Danielson-Kalmari, som efterträdde 

Koskinen år 1903, ansåg att det var bäst att foga sig i det som skedde. Ett motstånd skulle 

enligt undfallenhetsmännen, benämning på gammalfinnarna i och med deras ställnings-

tagande, bara reta de ryska nationalisterna vilket skulle leda till fler förryskningsåtgärder, 

medan eftergifter skulle rädda Finlands inre autonomi (Manninen, 1995, del I, s. 92-93).  

 

År 1899 grundades det Finska arbetarpartiet i Åbo. Vid partimötet år 1903 förklarade sig 

partiet socialistiskt och tog namnet Finlands socialdemokratiska arbetarparti och vid detta 

möte arbetades ett partiprogram fram. Programmet tillkännagav öppet klasskampsidealet och 

deras viktigaste krav var reformeringen av folkrepresentationen, vilket skulle göra det möjligt 

för arbetarklassen att inträda i det politiska livet (Klinge, 1996, s. 393). 

 

Redan år 1903 bildades dock två linjer inom arbetarpartiet, var av den ena var Tammerfors-

linjen med Yrjö Mäkelin som ledare. Denna linje ansåg att arbetarklassen hade nytta av 

Finlands autonomi. Ett samarbete med de konstitutionella skulle därmed medföra att landets 

särställning och rättigheter skulle försvaras mot tsardömet. Den andra linjen var Helsingfors-
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linjen som leddes av Edvard Valpas. Anhängarna till denna linje ställde sig på undfallenhets-

männens linje eftersom ett bevarande av arbetarrörelsens verksamhet förutsatte försiktigheter 

gentemot tsardömet (Manninen, 1995, del I, s. 94). 

 

Censuren skärptes och flera tidningar som stödde den konstitutionella linjen fick föra en hård 

kamp mot de ryska censurmyndigheterna (von Koskull & Nyberg, 1977, s. 175). Den ryske 

generalguvernören i Finland fick år 1903 rätt att dra in tidningar samt ta tryckerier i beslag. 

Det grundades flera underjordiska tidningar i Finland under denna tid, där Fria ordet är den 

mest kända. Tidningen trycktes i Sverige och smugglades in till Finland (von Koskull & 

Nyberg, 1977, s. 138-139). 

 

I månadsskiftet oktober-november år 1905 bröt det ut en veckolång storstrejk i Finland som 

spred sig över hela landet. De konstitutionella försökte med hjälp av strejken utöva påtryck-

ningar för att få kejsaren att återställa storfurstendömets lagliga rättigheter. Den socialistiska 

rörelsen använde strejken för att framtvinga genomgripande samhällsreformer. Arbetarna 

hoppades att strejken skulle ge folket frihet och att allmän och lika rösträtt skulle införas (von 

Koskull & Nyberg, 1977, s. 101). 

 

 

5:2 Lantdagsreformen 1906 

Oroligheterna i Finland ledde till att kejsaren gav efter och det så kallade novembermanifestet 

utfärdades. Innebörden av detta var att förryskningsåtgärderna skulle upphöra, grundlagarna 

skulle åter börja gälla och en regimförändring skulle ske. Kejsaren utlovade även en lantdags-

reform (von Koskull & Nyberg, 1977, s. 101-107). Vid regimförändringen avgick senaten och 

en ny utnämndes med bl.a. L. Mechelin och R. A. Wrede från det svenska partiet samt Kaarlo 

Juho Ståhlberg, ledande politikern inom ungfinska partiets vänsterflygel. Finland kom nu att 

styras av de konstitutionella som stöddes av en majoritet av befolkningen (Klinge, 1996, s. 

424-425). 

 

Under oroligheterna år 1905 hade frågor höjts om allmän rösträtt och en enkammarlantdagen. 

Dessa frågor fick stor publicitet och de flesta partierna hade anslutit sig till den radikala 

reformlinjen som förespråkade enkammarlantdag och allmän, inklusive kvinnlig, rösträtt. År 

1906 godkände den sista ståndslantdagen enhälligt förslaget till en enkammarlantdag. Genom 
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direkta, proportionella och hemliga val skulle 200 ledamöter väljas till enkammarlantdagen. 

Män och kvinnor fick lika rösträtt och alla som fyllt 24 år vid valårets ingång fick delta vid 

valen. Den nya lantdagordningen föreskrev att nyval skulle hållas vart tredje år om inte 

stadsöverhuvudet upplöste lantdagen och utlyste nyval före det. Efter lantdagsbehandlingens 

slut den 29 maj stadsfäste kejsaren den nya ordningen den 20 juli 1906. (Klinge, 1996, s. 424-

425; Manninen, 1995, del I, s. 107) 

 

Förhållandet mellan kejsaren och det finska parlamentet ändrades emellertid inte. Kejsaren 

och senaten var inte beroende av lantdagens förtroende och makten att styra genom 

förordningar ändrades inte utan blev kvar hos kejsaren. Den finska senaten under L. 

Mechelin, och de som kom efter, var fortfarande kejsarens råd och kejsaren tillbakavisade alla 

försök till parlamentarism som ägde rum från och med år 1907 (Klinge, 1996, s. 425). 

 

 

5:3 Valet till Lantdagen år 1907  

Den nya lantdagordningen medförde att många nya väljare tillkom och etablerade partier fick 

nu konkurrera om de röstberättigade med nya partier som vuxit upp kring sekelskiftet 

(Lindström & Karvonen, 1987, s. 25). Yttrandefriheten garanterades i lantdagordningen och 

detta ledde till att pressens betydelse ökade och partierna skaffade sig egna tidningar för att 

föra ut sitt budskap (von Koskull, Nyberg, 1977, s. 134-135). 

 

Det gammalfinska partiet, under ledning av J. R. Danielson-Kalmari, hade stort folkligt stöd 

och ett starkt socialt engagemang. Under generalstrejken hade de yngre kretsarna inom partiet 

börjat inse vikten av sociala frågor och socialism, något som de också agiterade för. Inför 

valet 1907 satsade gammalfinnarna på språkpolitiken och den traditionella nationalismen och 

de lade fram ett relativt genomgripande socialprogram (Klinge, 1996, s. 429-441).  

 

Det Ungfinska partiets konstitutionskoalition med det Svenska partiet medförde att 

ungfinnarna hamnade i en situation där de inte kunde arbeta för den finska nationalismen 

(Lindström & Karvonen, 1987, s. 25). Koalitionen kom att hålla en sträng konstitutionell 

hållning och de ansåg att grundlagarna från den svenska tiden och de förordningar som 

tillkommit skulle försvaras (Manninen, 1995, del III, s. 195). År 1906 valdes ungfinnen Pehr 
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Edvin Svinhufvud till partiets lantdagsman och som försvarare av den finska autonomin 

utnämndes han till den första enkammarlantdagens talman (Klinge, 1996, s. 441-442). 

 

Svenska partiet hade varit ett utpräglat stadsparti men år 1906 bildades emellertid Svenska 

Folkpartiet som arbetade för att ena hela den svenska befolkningen i Finland. Svenskspråkiga 

jordbrukar- och fiskebefolkningen samt svensktalande arbetarens politiska intressen blev nu 

viktiga, eftersom språkmotsättningarna utnyttjades som medel i den politiska kampen för att 

få representation i enkammarriksdagen (Klinge, 1996, s. 436). Vid detta val deltog dock inte 

R. A. Wrede som deltagit i alla lantdagar sedan 1877. Vid valet kom emellertid L. Mechelin, 

som suttit med i lantdagen sedan 1872, att ställa upp för första gången för Svenska folkpartiet 

(Klinge, 1996, s. 443). 

 

Under våren 1906 bildades Agrarförbundet med Santeri Alkio som ledande man. Partiet 

förespråkade den finska landsbygdsbefolkningens möjligheter att enas under en parti-

beteckning för att på så sätt kunna förbättra sina levnadsförhållanden. Inför valet 1907 antog 

partiet ett program som betonade finskheten, grundlagsenligheten och kristligheten och partiet 

riktade sig till småbrukarna (Manninen, 1995, del I, s. 107; Lindström & Karvonen, 1987, s. 

25-26). 

 

Inför det första valet till enkammarlantdagen 1907 fanns följaktligen ett flerpartisystem där 

olika blockbildningar kunde urskiljas. Den borgerliga fronten bestod av det Finska partiet, 

Ungfinska partiet, Svenska Folkpartiet och Agrarförbundet. De mest konservativa av dessa 

partier var Svenska Folkpartiet och Agrarförbundet, medan gammalfinnarna ansågs vara de 

mest radikala och ungfinnarna stod någonstans mittemellan. Finska socialdemokratiska 

arbetarpartiet stod mot borgerligheten och representerade det växande proletariatet som vuxit 

fram till följd av den industriella expansionen i slutet av 1800-talet (Lindström & Karvonen, 

1987, s. 25-26). 

 

Partiernas vallöften i valkampanjen kom i många fall att förbli endast löften, eftersom 

kejsaren och generalguvernören enligt lag hade rätt att hindra avvikande reformers verk-

ställande (Lindström & Karvonen, 1987, s. 25-26). 

 

Vid det första valet till enkammarlantdagen vann socialdemokraterna en oväntad seger, 

mycket tack vare att partiet framhållit jordägoförhållandena och genom att hänvisa till att de 
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varit de stora reformpådrivarna (Klinge, 1996, s 439-441). De konstitutionella, Svenska 

folkpartiet och Ungfinska, fick lika många röster som gammalfinnarna och Agrarförbundet 

lyckades ta sig in i lantdagen (Manninen, 1995, del I, s. 107). 

 

 

5:4 Förryskningsperioden 1908-1917 

Förryskningen i Finland inleddes åter med en fördragsordning år 1908, som gav det ryska 

ministerrådet rätt att granska de finska ärenden som skulle framförs till kejsaren. I 

februarimanifestet hade frågan angående stiftandet av lagar för Finland tagits upp, men 

problemet hade inte blivit löst. Denna fråga reglerades år 1910 när det lagstadgades att finska 

rikslagar skulle stiftas av kejsaren och den ryska riksduman. Finnarna gavs möjlighet att 

sända fyra representanter till den ryska duman och två till riksrådet (Manninen, 1995, del I, s. 

114). Inga representanter sändes emellertid eftersom finnarna vägrade erkänna lagen (von 

Koskull & Nyberg, 1977, s. 145). 

 

Mellan åren 1910-1911 avskedades de konstitutionella guvernörerna och ersattes med män 

som var villiga att lyda den ryska regeringen. Även chefer inom flera centrala ämbetsverk och 

lägre tjänstemän byttes ut mot rysktrogna (Manninen, 1995, del I, s. 115). År 1912 tillskrevs 

ryska medborgare samma rättigheter i Finland som finska medborgarna genom likställighets-

lagen (Meinander, 2006, s. 147). Denna förordning ledde till många stridigheter eftersom 

finnarna ansåg att förordningen var början till en fullständig förryskning. Domare som 

vägrade tillämpa lagen kastades i fängelse eller förvisades till Sibirien (von Koskull & 

Nyberg, 1977, s. 145). 

 

Lantdagen protesterade mot förryskningen, vilket resulterade i att lantdagen upplöstes flera 

gånger. Årligen hölls nyval och först den femte lantdagen kunde sitta hela treårsperioden 

mellan åren 1911-1913. Alla förhoppningar det finska folket haft om sociala reformer i och 

med att den demokratiska lantdagsreformen infördes kom i och med lantdagens ständiga 

upplösning inte att uppfyllas (Manninen, 1995, del I, s. 118). Ledande person för det passiva 

motståndet var under denna tid P. E. Svinhufvud, som år 1914 deporterades till Sibirien (von 

Koskull & Nyberg, 1977, s. 145). 

Undfallenhetsmännen, gammalfinnarna, hade tidigare ansett att finnarna skulle kunna gå med 

på förnuftiga åtgärder från den ryska regeringen, bara det sköttes i enighet med den lagliga 
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ordningen i landet. Men när regeringen hotade både Finlands autonomi och finskheten anslöt 

sig ledningen för gammalfinnarna till det passiva motståndet. Ny ledare för gammalfinnarna 

var Juho Kusti Paasikivi (Manninen, 1995, del I, s. 122). 

 

För Finland kom första världskrigets utbrott att innebära att krigstillstånd utlystes och landet 

kom att lyda under militärförvaltningen i Ryssland. Finländarna hade hoppats på att kriget 

skulle leda till att den ryska regeringen upphörde med förryskningstrycket. I november 1914 

offentliggjorde dock regeringen ett betänkande som helt skulle utplåna det som fanns kvar av 

Finland autonomi (Manninen, 1995, del I, s. 125-127). Motreaktionen till betänkandet blev 

bildandet av jägarrörelsen, med målet att ge finnarna en framgångsrik resning. Propagandan 

till rörelsen drevs i hemlighet och de frivilliga tillhörde alla befolkningsskikt i landet. 

Aktivisterna i jägarrörelsen strävade efter att befria Finland och ur denna rörelse växte 

självständighetstanken fram (Manninen, 1995, del I, s. 131-139). 

 

Lantdagen sammankallades inte under kriget, men val till lantdagen hölls år 1916. Vid detta 

val var intresset och valdeltagandet lågt. Socialdemokraterna fick vid valet majoritet, men 

denna lantdagsmajoritet innebar inte så mycket eftersom regeringen inte behövde 

parlamentets förtroende och kriget medförde att betydelsen för lantdagen minskade. Men 

ryska revolutionen våren 1917 förde med sig att den finska lantdagens politiska samman-

sättning fick stor betydelse vilket redogörs för nedan (Klinge, 1996, s. 502). 

 

5:5 Finlands väg till självständighet 

För Finland kom revolutionen i Ryssland våren 1917 att innebära att det utbröt ett myteri 

bland förlagda ryska trupper i landet. Den tillfälliga rysktrogna regeringen var medveten om 

att förryskningsåtgärderna hade skapat en stark förbittring bland finnarna, vilket förde med 

sig tillkomsten av marsmanifestet med innebörden att förryskningsåtgärderna upphävdes 

(Manninen, 1995, del I, s. 150-151). 

 

Omedelbart efter marsmanifestet startade regeringsförhandlingar i Finland. Socialdemo-

kraterna var i majoritet, men eftersom de saknade regeringserfarenheter ville de inte ensamma 

ha regeringsansvaret. Följden blev att socialdemokraterna och de borgerliga partierna bildade 

en koalitionsregering med socialdemokraten Oskari Tokoi som ordförande. I sitt program 

kom den nya senaten att bl.a. meddela att den ville slå vakt om Finlands inre autonomi, 
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utveckla författningen samt reformera de sociala och ekonomiska förhållandena. 

Socialdemokraterna kunde genom sin majoritet genomdriva många av sina önskemål och en 

genomgripande reformlagstiftning inleddes, bl.a. lagstadgades det om åtta timmars arbetsdag 

(Manninen, 1995, del I, s. 152-154). 

 

Eftersom Finlands grundlag föreskrev att det inte fanns något annat stadsorgan än kejsaren 

blev Finlands förhållande till Ryssland oklart efter det att kejsardömet störtats. De kejserliga 

maktbefogenheterna övertogs av den ryska tillfälliga regeringen, men efter en tid vaknade 

tanken hos finska senaten att i största möjliga mån frigöra Finland från beroendet av 

Ryssland. Hur frigörelsen skulle ske och hur snabbt den skulle genomföras var partierna inte 

eniga om (Manninen, 1995, del I, s. 156-159). 

 

Partiernas avsikter i frågan behandlas nedan. 

Socialdemokraterna drev de radikalaste frigöringskraven, vilka stöddes av en del borgerliga 

grupper som ville utvidga Finlands självbestämmanderätt. Den 18 juli 1917 antogs maktlagen, 

som innebar att lantdagen övertog kejsarens maktbefogenheter. Den lagstiftande och verk-

ställande makten övergick därmed till lantdagen som bl.a. fick rätten att utnämna och avskeda 

senatens medlemmar. Maktlagen innebar dock ingen självständighetsförklaring. Den ryska 

regeringen skulle i fortsättningen bestämma över de utrikespolitiska och de militära ange-

lägenheterna (Manninen, 1995, del I, s. 178-181). 

 

Maktlagen kränkte emellertid den nya ryska regeringen under Kerenskij och han förordade att 

nyval skulle hållas i Finland. De borgerliga motsatte sig inte detta medan socialdemokraterna 

till en början vägrade. Men när den ryska militären med våld hindrade lantdagen att fortsätta 

sitt arbete fann socialdemokraterna det bäst att delta i valet. Hösten 1917 hölls nyval där 

socialdemokraterna kraftigt gick tillbaka och förlorade sin majoritet i lantdagen (Manninen, 

1995, del I, s. 181-205). 

 

Efter att bolsjevikerna tagit makten i Ryssland fick självständighetstanken allt starkare stöd i 

Finland. Borgarna ansåg att ett fortsatt statligt samarbete med ett socialistiskt Ryssland inte 

skulle vara möjligt. Detta ledde till att lantdagen den 15 november 1917 förklarade sig som 

innehavare av den högsta makten i Finland och en borgerlig senat tillsattes kort därefter under 

Svinhufvuds ledning. Den 6 december utfärdades Finlands självständighetsförklaring, efter 

förslag från senaten. Socialdemokraterna röstade emot självständighetsförklaringen eftersom 
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de ansåg att förhandlingar borde ske med makthavarna i Ryssland. En bitter kamp mellan 

borgare och socialdemokrater kom att utbryta om hur det självständiga Finlands statsskick 

skulle utvecklas (Manninen, 1995, del I, s. 211-227). 

 

Självständigheten i landet kunde inte genomföras endast genom en deklaration och det 

återstod mycket arbete för att uppnå målet med Finlands självständighet. Den finska politiken 

styrdes år 1917 av ledare som redan tidigare stärk sin ställning. Dessa var gammalfinnarna 

Danielson-Kalmari och Paasikivi, ungfinnen Ståhlberg, svenske folkpartisten Wrede, 

agrarpartistern Alkio samt bl.a. socialisterna Tokoi, Valpas, och Mäkelin. Under 1917 var det 

emellertid främst Svinhuvud som mest målmedvetet arbetade för att Finland skulle bli 

självständigt (Manninen, 1995, del I, s. 198-228). 

 

5:6 Det självständiga Finland 

För Finland blev den viktigaste uppgiften efter självständighetsförklaringen att få andra stater 

att erkänna landets nya ställning. I december 1917 hade Svinhufvud fört förhandlingar med 

Lenins bolsjevikregim i Ryssland, som i sitt program hyllade grundregeln om självbestäm-

manderätten för folket. Förhållandet i Ryssland, där folket var uttröttat av första världskriget, 

medförde att regimen i landet erkände Finland som självständig nation den 4 januari 1918, 

men de ryska trupperna blev dock kvar i landet. Frankrike och Sverige erkände Finland som 

självständig nation samma dag som Ryssland, den 6 januari kom erkännandet från Tyskland 

och den 10 januari från Danmark och Norge (Manninen, 1995, del I, s. 229-242). 

 

Första världskriget förde med sig att det rådde brist på livsmedel och andra viktiga varor. På 

befintliga varor var det en stor prishöjning samtidigt som arbetslösheten bredde ut sig. Dessa 

förhållanden ledde till strejker som efterhand blev våldsamma (Manninen, 1995, del III, s. 

109-111 & 126-127). Samtidigt fanns det inte någon organiserad ordningsmakt. Den 

kejserliga ordningsmakten hade upplöst efter marsrevolutionen 1917 och finnarna hade inte 

lyckats ersätta den med en inhemsk, vilket fick till följd att frivilliga ordningsstyrkor bildades 

(Manninen, 1995, del I, s. 246-247). Mellan den borgerliga vita skyddskåren och det 

socialistiska röda gardet kom det den 28 januari 1918 att bryta ut ett inbördeskrig som varade 

till den 16 maj. Kriget vanns av den vita skyddskåren under ledning av fältmarskalk Gustav 

Mannerheim (Lindström & Karvonen, 1986, s. 10). 
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6. Demokratins konsolidering i Sverige 
Detta kapitel beskriver minoritetsparlamentarismen och åren mellan 1920-1921, med tyngd-

punkten på regeringsarbetet innan den nya rösträttsbestämmelsen började gälla, och rösträtts-

reformen tillämpande första gången. 

 

6:1 Minoritetsparlamentarism  

Den liberal-socialdemokratiska regeringen, under Edén och Branting, hade fått riksdagens 

förtroende och koalitionen hade även fått en fast majoritet i riksdagen och därmed var de 

allmänna kraven på en parlamentarisk regering uppfyllda. Efter det att regeringen genomfört 

författningsreformen som innebar allmän och lika rösträtt, fanns inga motiv för ett fortsatt 

samarbete mellan liberaler och socialdemokrater (Hadenius & Molin & Wieslander, 1993, s. 

91). 

 

Koalitionen upplöstes och en ny partistruktur växte fram. Tre stora politiska riktningar, den 

konservativa, den liberala och den socialdemokratiska riktningen fanns fram till 1917. 

Uppkomsten av nya partier gynnades i och med att proportionella valsystemet infördes 1909 

och den politiska bonderörelsen växte fram. År 1913 bildades Bondeförbundet och år 1915 

bildades Jordbrukarnas riksförbund. Vid valet 1917 fick båda dessa representanter i riksdagen 

och år 1921 slog sig partierna samman till Bondeförbundet. Samma år tillkom kommunist-

partiet inom den vänstersocialistiska rörelsen, en rörelse som brutit sig ur socialdemokraterna 

år 1917. Mellan åren 1920 och 1933 rådde minoritetsparlamentarism i Sverige i och med att 

inget parti hade majoritet i riksdagen. Under denna tid föredrogs regeringen av riksdagen, 

men kunde inte stödja sig på någon fast majoritet. För minoritetsregeringen gällde det att 

försöka söka stöd antingen åt höger eller åt vänster för att kunna genomföra sina förslag i 

riksdagen. Efter 1920 blev det dock lättare att få en majoritet i riksdagen när det blev en 

förskjutning av de politiska frågeställningarna. Partierna koncentrerade intresset på de 

ekonomiska problemen och frågor angående arbetsmarknaden och arbetslöshetspolitiken blev 

viktiga (Hadenius & Molin & Wieslander, 1993, s. 92). 
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6:2 Åren mellan 1920-1921 

År 1920 inledde Hjalmar Branting minoritetsparlamentarismen genom att bilda en ren 

socialdemokratisk regering med bl.a. Per Albin Hansson som försvarsminister. Kungen och 

högern var emot bildandet av denna regering och Branting fick ge Gustav V vissa garantier 

när det gällde sociala reformer och försvar (Hadenius & Molin & Wieslander, 1993, s. 93). 

 

I första hand ville den socialdemokratiska regeringen lösa frågan om kommunalskatten, men 

deras förslag fälldes av en liberal och konservativ majoritet i riksdagen. Kungen ville 

emellertid att regeringen skulle sitta kvar fram till hösten när val till andra kammaren skulle 

hållas. Ett par månader före valet tillsatte regeringen två utredningar, dels om sociala reformer 

och dels om industriell demokratisering som innebar att arbetarna skulle få medbestäm-

manderätt vid skötseln av företag (Hadenius & Molin & Wieslander, 1993, s. 94). 

 

Valet till andrakammaren hösten 1920 var det sista innan den nya rösträttsbestämmelsen 

skulle börja gälla. Valet blev en stor förlust för socialdemokraterna mycket beroende på att 

socialiseringsfrågan försvagat partiets ställning. Bondeförbundet och jordbrukarnas riksdags-

förbund gick båda framåt på bekostnad av liberaler och socialdemokrater. Inget parti fick 

dock majoritet och liberalerna kom att stå som ett vågmästarparti mellan högern och social-

demokraterna. Branting kom med förslag om en regeringssamverkan till liberalerna men Edén 

avböjde och Brantings regering avgick. Inget parti var villigt att överta regeringsansvaret och 

en expeditionsministär tillsattes på socialdemokratiernas initiativ. Ledande man för den nya 

regeringen blev Louise De Geer, som inte tillhörde något parti, och regeringen kom att bestå 

av högre ämbetsmän och jurister (Hadenius & Molin & Wieslander, 1993, s. 94-95).    

 

Det första valet till andra kommaren enligt den nya rösträttsbestämmelsen ägde rum hösten 

1921. Vid detta val hade väljarkåren fördubblats och de flesta nytillkomna väljare var 

kvinnor. Socialdemokraterna gjorde ett bra val och samlade mer än en tredjedel av de röst-

berättigade och kommunister och västsocialisterna gick också framåt vid valet. Trots att de 

borgerliga partierna gick tillbaka hade de fortfarande tillsammans en majoritet i riksdagen. 

Det parlamentariska problemet kvarstod emellertid eftersom inget parti fick egen majoritet 

och detta medförde att det inte gick att bilda en majoritetsregering. Högern förespråkade en 

socialdemokratisk regering eftersom detta skulle gynna de borgerliga partierna som då skulle 

vara i opposition och borgarna skulle då kunna samverka inför nästa val. Branting fick inte 
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liberalerna att samarbeta, utan valets segrare blev socialdemokraterna, vilka fick regerings-

uppdraget och den andra regeringen under Branting bildades (Hadenius & Molin & 

Wieslander, 1993, s. 96) 

 

7. Demokratins konsolidering i Finland 
Kapitlet beskriver Finland år 1918 när Finlands blivande statsform skulle utarbetas. Vidare 

beskriver kapitlet kortfattat republiken Finlands regeringskriser och olika partiers 

ställningstaganden.    

 

7:1 Finland år 1918 
Lantdagen sammankallades nästan omedelbart efter inbördeskrigets slut och nu låg all politisk 

makt hos de borgerliga ledamöterna i lantdagen (Manninen, 1995, del III s. 160-163). Lant-

dagen valde Svinhuvud till innehavare av den högsta makten och han gick i officiella 

sammanhang under benämningen riksföreståndare (Manninen, 1995, del III s. 165-166). I 

lantdagen kom det att bryta ut en politisk tvist nästan omedelbart efter inbördeskriget 

angående Finlands blivande statsform. Det tvisterna handlade om var huruvida landet skulle 

bli en monarki eller en republik och denna tvist kom att prägla det politiska livet fram till 

sensommaren 1919 (Manninen, 1995, del III s. 312).    

 

Monarkisterna hade en knapp majoritet i lantdagen och deras inställning var att finska folket 

inte skulle klara av ett presidentval eftersom det inte hade uppvisat något politiskt med-

vetande (von Koskull & Nyberg, 1977, s.193).  Ungfinnen Svinhufvud och gammalfinnen 

Paasikivi var de ledande monarkisterna och de stöddes i lantdagen av gammalfinnar, Rabbe 

Axel Wrede och en minoritet av ungfinnarna, dock inte Ståhlberg som var republikanernas 

främste ledare. Majoriteten av ungfinnarna, socialisterna och representanter för agrarpartiet 

menade att Finland skulle bli en republik eftersom införande av monarki skulle föra med sig 

att demokratins utveckling skulle hejdas (Manninen, 1995, del III, s. 166-167, 198, 339-344). 

 

I oktober 1918 valde lantdagens ledamöter med enkel majoritet och med stöd av § 38 i 

Regeringsförklaringen från 1772, som gav riksdagen rätt att utse tronföljare om kungahuset 

dog ut, en tysk till monark i Finland. Detta trots att en majoritet av Finlands befolkning var 

mot monarki (Manninen, 1995, del III s. 186). De segrande västmakterna ogillade valet av en 
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tysk monark och Frankrike återtog sitt erkännande av Finland som självständig nation. En 

handelsblockad upprättades mot Finland som ökade den rådande bristen på livsmedel 

(Manninen, 1995, del III s. 189 & 352). 

 

I november 1918 när det tyska nederlaget var ett faktum avsade sig den tyske monarken den 

finska tronen och Svinhuvud lämnade befattningen som riksföreståndare. Till hans 

efterträdare valdes Mannerheim som på regeringens uppdrag lyckades förhandla med väst-

makterna om livsmedelshjälp till Finland och landets självständighet kom åter att erkännas av 

Frankrike (Manninen, 1995, del III s. 355-365). 

 

Vid valet till lantdagen 1919 gick socialdemokraterna kraftigt framåt, vilket fick till följd att 

republikanerna fick en klar majoritet i lantdagen (Manninen, 1995, del III s. 372). En 

kommitté tillsattes som hade till uppgift att utarbeta en regeringsform. Lantdagen antog 

kommitténs regeringsform och den 17 juli 1919 stadsfästes den av Mannerheim. Finlands 

första presidentval genomfördes av lantdagen och ungfinnen Ståhlberg blev Finlands förste 

president. Presidentvalet i landet innebar att det demokratiska och parlamentarismiska 

systemet segrade över strävandena efter byråkrati och expertvälde (Manninen, 1995, del III s. 

232, 234-237, 241-249). 

 

7:2 Republiken Finlands regeringar och partier 

I början av självständighetstiden förekom många motsättningar mellan partierna kring de 

problem som fanns i Finland och landets förste president Ståhlberg fick föra en politik som 

låg i mitten eftersom partierna längst till höger och vänster inte var beredda att försonas efter 

inbördeskriget (Manninen, 1995, del III s. 243-249). 

 

Regeringarna blev ofta kortvariga eftersom den partipolitiska splittringen var så stor och flera 

regeringar var minoritetsregeringar. När motsättningarna blev allt för stora skapades fack-

ministärer som var helt opolitiska regeringar (von Koskull & Nyberg, 1977, s. 198). Inom 

partierna skedde en hel del förändringar och redan 1918 upplöstes det gammalfinska partiet 

och det ungfinska partiet som en följd av hur Finlands statsskick skulle utformas. De som stod 

för monarkin i dessa båda partier sammanslöt sig till Nationella samlingspartiet som var ett 

starkt konservativt borgerligt parti. De gammalfinnar och ungfinnar som stod för att Finland 

 32



skulle bli en republik slöt sig det liberala borgerliga partiet Nationella framstegspartiet 

(Manninen, 1995, del III, s. 200-202). 

 

Ända sedan sin tillkomst hade det svenska partiet arbetat för att försöka samla alla svensk-

språkiga i landet. Detta medförde att partiet blev tvunget godkänna många olika åsikter och 

det blev svårt för partiet att arbeta fram ett starkt partiprogram. Den inre toleransen inom 

partiet medförde dock att det inte kom att splittras i och med hur stadsskicket skulle utarbetas 

i början av år 1918. De flesta inom det svenska partiet var för ett införande av monarki i 

Finland. I slutet av 1918 kom det dock att uppstå motsättningar inom partiet angående 

statsskicket i landet. Detta resulterade i att en vänstergrupp bildades, under ledning av Max 

Sergelius, som stod för att Finland skulle bli en republik. Den svenska vänstern kom i vissa 

frågor att rösta med socialdemokraterna i riksdagen (Manninen, 1995, del III, s. 204-205.) 

 

Socialdemokraterna stod till vänster men de moderna socialisterna, under ledning av bl.a. 

Väinö Tanner ville genom reformer och samarbete med andra partier skapa bättre förhåll-

anden för arbetarklassen och 1919 accepterades parlamentarismen av denna riktning. I början 

av 1920-talet kom det att utkämpas en kamp mellan två riktningar inom partiet och 

fackföreningsrörelsen. De radikalaste socialisterna, kommunisterna, ville genom revolution 

skapa ett socialistiskt samhälle. År 1918 grundades det finska kommunistpartiet i Moskva och 

år 1920 grundades i Finland det västerradikala partiet Finlands socialistiska arbetarparti 

(Manninen, 1995, del III, s. 205-219). 
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8. Sammanfattande diskussion 
Författaren skall nedan söka uppfylla syftet och besvara de frågeställningar som definierades i 

början av studien. 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka bakomliggande faktorer som påverkade demokrati-

seringsprocessen i Sverige och Finland samt att göra en jämförande studie mellan de båda 

länderna utifrån de olika faserna i demokratiseringsprocessen som presenteras nedan. 

 

Uppsatsen är uppbyggd kring den teori som den modernare forskningen inom demokrati-

seringsprocessen framhåller. Denna teori utgår ifrån att demokratiseringsprocessen bör ses 

som en tre delad process som innefattar tre åtskilda men samtidigt överlappande skeenden. De 

olika faserna är liberalisering, transition och konsolidering. Under liberaliseringsfasen 

minskar det politiska förtrycket och individerna i samhället får mer frihet och ökade rättig-

heter. Denna förändring leder oftast till att den sittande regimen faller och transitionsfasen 

inleds med en ny typ av regim. Om den nya regimen är för en demokratisering inleds konsoli-

deringsfasen i och med att regimen till en början ofta är svag vilket medför att den nya 

demokratiska ordningen måste institutionaliseras.  

 

Under liberaliseringsfasen i Sverige kom från liberalt håll ett motstånd mot kungen och de 

konservativa grupperna i riksdagen.  Liberalerna ville ersätta den gamla ståndsriksdagen med 

en bättre representation och dessa krav medförde att det år 1866 reformerades om en 

tvåkammarriksdag. Dock sattes en hög årlig inkomstgräns för att få delta vid valen till andra 

kammaren, vilket medförde att den större delen av befolkningen uteslöts. För kvinnorna kom 

den nya representationslagen inte att innebära någon skillnad, de fick ingen rösträtt och var 

heller inte valbara. För Finland, som var den del av del av kejsardömet Ryssland, innebar 

liberaliseringsfasen att lantdagen, den finska riksdagen, kom att sammankallas för första 

gången på femtio år. Den gamla indelningen i fyra stånd ändrades dock inte, men en reform 

från år 1869 års lantdag uttryckte tydligt att ständerna skulle representera landets folk och att 

folket var inbördes jämställda. 

 

Under liberaliseringsfasen lagstadgades i både Sverige och Finland om olika politiska 

reformer inom utbildning, ekonomi och den kommunala representationen. Inom utbildning 
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kom det år 1842 i Sverige att lagstadgats att alla barn skulle få en grundläggande kostnadsfri 

utbildning. I Finland grundades år 1869 skolöverstyrelsen av de statliga myndigheterna, vilka 

hade till uppgift att skapa ett nationellt reglerat skolsystem. Allmän läroplikt infördes år 1921 

i Finland. Ekonomin liberaliserades och skråsystemet avskaffades år 1846 i Sverige och år 

1868 i Finland. Näringsfrihet infördes år 1864 i Sverige och år 1859 tilläts handel på 

landsbygden i Finland, vilket kom att utvidgas samma år som skråsystemet avskaffades i 

landet. När ekonomin liberaliserades i de bägge länderna och hela den vuxna befolkningen 

fick rätt att bedriva handel fick alla som betalade skatt möjlighet att delta vid valen till 

kommunerna i och med att det reformerades om den kommunala representationen. I Sverige 

hände detta år 1862 och i Finland år 1865.  

 

Under liberaliseringsfasen bildades partier i båda länderna. I Sverige var det tullfrågan som 

kom att bli den första stora frågan som skilde partierna åt och som kom att engagera de 

röstberättigade i landet. Men den allra största skiljelinjen i svensk politik under denna tid gick 

mellan högern på ena sidan, som agiterade för ett starkare försvar och socialdemokraterna 

samt liberalerna på den andra sidan som hade rösträttsfrågan som huvudmål. I Finland var det 

språkfrågan som låg till grund för de första partibildningarna, eftersom de nationalistiska 

tankegångarna i mitten av 1800-talet kom att dela den finsktalande och den svensktalande 

befolkningen i landet. Det fanns även en liberal riktning i landet som ställde krav på samhälls-

reformer.  

 

Viktiga aktörer under liberaliseringsfasen i Sverige var bl.a. liberalen Karl Staaff, social-

demokraten Hjalmar Branting och högermannen Arvid Lidman. I Finland verkade samtidigt 

för finska partiet Yrjö Koskinen, för det svenska partiet Rabbe Axel Wrede, liberalen Leo 

Mechelin samt ungfinnen Lauri Kivekäs. 

 

Den ökade läskunnigheten i både Sverige och Finland i och med den lagstiftning som 

bedrivits angående skolundervisningen anser jag bidrog till att pressen i de båda länderna fick 

en viktig roll både som pådrivande kraft och som opinionsbildare. Pressen i de båda länderna 

politiserades och blev mer ett forum där olika representativa sociala och ekonomiska förhåll-

anden kritiserades. I Sverige ökade pressfriheten under liberaliseringen medan den hårt 

censurerade pressen i Finland kom att få mer frihet under Alexander II tid. 
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Jag anser att både Sverige och Finland gick igenom en liberaliseringsfas som överensstämmer 

med det teoretiska perspektivet, där en liberalisering innebär att det politiska förtrycket 

minskar och att civila fri- och rättigheter ökar. Min tolkning är att de berörda ländernas 

politiska reformer under liberaliseringsfasen medförde ökade friheter och rättigheter för 

befolkningen i de båda länderna.  

 

Transitionsfasen (övergångsfasen) i Sverige kännetecknades av viktiga sakfrågor så som 

rösträttsfrågan, försvarsfrågan och borggårdskrisen. Under denna tid var det ett flertal 

regeringskriser. En ny rösträttsreform arbetades fram under högermannen Arvid Lidmans 

regering år 1907. Denna reform innebar att båda kamrarnas ledamöter skulle utses genom 

proportionella val. Till andra kammaren infördes en allmän rösträtt för män, men rösträtts-

åldern höjdes från 21 till 24 år. De röstberättigade skulle dessutom ha betalat skatt under de 

senaste tre åren till stat och kommun. Under perioden fram till år 1909 kom vänstern att ställa 

krav på parlamentarism, allmän och lika rösträtt samt ekonomiska reformer.  

 

I och med att de internationella kriserna ökade i Europa under början av 1910-talet blev 

försvarsfrågan mer aktuell i Sverige. Högern, kungahuset och militären agiterade för ett 

starkare försvar. Socialdemokraterna och antimilitäriska grupper inom liberalerna ansåg att 

ekonomiska och sociala reformer var mer nödvändiga. Försvarsfrågan kom att år 1914 

utmynna i borggårdskrisen då Gustav V offentligt gick emot de författningsenliga rådgivarna. 

År 1917 kom parlamentarism slutligen att införas i Sverige i och med att kungen inte lyckades 

med att tillsätta en samlingsregering. Det blev i stället liberalerna och socialdemokraterna 

som tillsammans kom att bilda regering och nu kom riksdagens sammansättning att stå till 

grund för hur regeringen skulle se ut och kungen fick endast en formell roll.  

 

Under transitionsfasen drabbades Finland av två förryskningsperioder. Under den första 

förryskningsperioden enades det finska folket, men det utbröt en strid mellan de etablerade 

partierna om hur förryskningsåtgärderna skulle mötas. Under slutet av år 1905 kom det att 

bryta ut en veckolång storstrejk i Finland, som ledde till att kejsaren gav efter och förrysk-

ningsåtgärderna upphörde. En lantdagsreform arbetades fram och Finland fick därmed en 

enkammarlantdag år 1906, och allmän och lika rösträtt infördes i landet. Parlamentarism blev 

det dock inte eftersom kejsaren och senaten inte var beroende av lantdagens förtroende, och 

fortfarande var det kejsaren som hade makten att styra genom förordningar. Den andra 

perioden av förryskning ledde till att Finland utropade sig till självständig nation i januari 
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1918. Det fanns dock ingen organiserad ordningsmakt efter det att den kejserliga ordnings-

makten upplösts. Detta resulterade i att frivilliga ordningsstyrkor bildades och mellan den 

borgerliga vita skyddskåren och det socialistiska gardet bröt det ut ett inbördeskrig kort efter 

att landet utropat sig som självständig nation. 

 

Viktiga aktörer under transitionsfasen i Sverige var liberalen Karl Staaff, socialdemokraten 

Hjalmar Branting, högermannen Arvid Lidman och landshövding Hjalmar Hammarskjöld. 

Finlands viktiga aktörer under transitionen var för det konstitutionella partiet Rabbe Axel 

Wrede, Leo Mechelin och Kaarlo Juha Ståhlberg. Ungfinnen Pehr Edvin Svinhufvud var 

också verksam under denna tid liksom socialisterna Edvard Valpas, Yrjö Mäkelin och Oskari 

Tokoi samt gammalfinnarna Johan Richard Danielson-Kalmari och Juho Kusti Paasikivi. 

 

Under transitionen i Sverige fungerade pressen ofta som opinionsbildare för de olika 

regeringarna. I Finland däremot rådde sträng censur under den första förryskningsperioden, 

men den nya lantdagordningen från 1906 garanterade yttrandefrihet, och därmed startades ett 

flertal nya tidningar som fungerade som språkrör för de olika politiska partierna. 

 

Min uppfattning är att Sverige gick igenom en transitionsfas som kännetecknas av regerings-

kriser i och med de viktiga sakfrågorna, där jag anser rösträttsfrågan var den viktigaste. Denna 

fråga låg enligt min tolkning till grund för försvarsstriden och borggårdskrisen i och med att 

den nya rösträttsreformen från 1907 kom att användas för gången i ett riksdagsval år 1911. 

Vid detta val tillkom många nya röstberättigade och vänsterblocket, liberaler och social-

demokrater, gick kraftigt framåt tack vare deras inställning till de höga försvarskostnaderna. 

Karl Staaff kom att bilda en liberal regering med målet att sänka försvarsbudgeten. Detta 

gillades inte av högern och av kungahuset som gick till motattack vilket resulterade i 

borggårdskrisen. 

 

Finland fick under transitionsfasen genomgå både framgångar och motgångar när det gäller 

landets demokratisering. Jag anser att det var under denna period som landet splittrades i två 

grupper, varav den ena var för att bevara Finlands autonomi och inte godta några eftergifter. 

Den andra gruppen var mer försiktig och ville inte på något vis reta ryssarna, eftersom de 

ansåg att detta skulle leda till fler förryskningsåtgärder. Min tolkning av detta är att denna 

situation bl.a. låg till grund för att det utbröt ett inbördeskrig i Finland år 1917. 
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Demokratins konsolidering i Sverige kännetecknas av en tid då minoritetsparlamentarism 

rådde i landet. En koalitionsregering, bestående av liberaler och socialdemokrater, fick 

majoritet i riksdagen och därmed var de allmänna kraven på en parlamentarisk regering 

uppfylld. En annan viktig politisk förändring var den nya genomgripande reformen som 

fastställdes år 1918 och som skulle börja gälla vid valen 1921. Innebörden av reformen var att 

allmän och lika rösträtt skulle införas, kvinnor skulle hädanefter också få delta vid valen och 

även vara valbara. Rösträttsåldern sattes till 23 år för andra kammaren och 27 år till första 

kammaren. Det proportionella valsystemet, som införts år 1909, gynnade uppkomsten av nya 

partier vilket möjligen kan tolkas som att väljarkåren fick större valfrihet.  

 

Under konsolideringen i Finland uppkom politiska tvister angående landets kommande 

statsform. Monarkisterna var i knapp majoritet i lantdagen medan republikanerna hade folkets 

stöd. En kommitté tillsattes för att utarbeta en statsform, denna godtogs och statsfästes i juli 

1919 av riksföreståndaren Gustav Mannerheim. Till Finlands första president valdes 

ungfinnen Kaarlo Juha Ståhlberg. Han fick föra en mittenpolitik för att mildra spänningarna 

som rådde efter inbördeskriget mellan partierna längst till vänster och längst till höger. 

Spänningarna mellan partierna medförde att regeringarna i landet blev kortvariga och då 

motsättningarna mellan de olika blocken blev allt för stora tillsattes helt opolitiska 

fackministärer. 

 

Viktiga aktörer under konsolideringsfasen i Sverige var liberalen Nils Edén och 

socialdemokraten Hjalmar Branting. I Finland verkade ungfinnen Pehr Edvin Svinhufvud och 

Kaarlo Juha Ståhlberg, gammalfinnen Juho Kusti Paasikivi samt för svenska partiet Rabbe 

Axel Wrede. Även riksföreståndare Gustav Mannerheim var verksam i Finland under denna 

tid. 

 

Det jag kommit fram till är att både Sverige och Finland gick igenom en konsolideringsfas 

som stämmer överens med det teoretiska perspektivet. Detta eftersom båda länderna fick en 

ny typ av regim under transitionsfasen. Denna regim var inte stark och ett flertal regerings-

kriser utbröt i de båda länderna.  

 

Uppsatsens författare har försökt att beskriva två lyckade demokratiseringsprocesser i två 

skilda länder med helt olika förutsättningar och därigenom får syftets anses vara uppfyllt. 
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