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Minnets förgänglighet

Under vintern såg jag på dokumentärserien Politikfinland (Yle) 
där Finlands ledande politiker i modern tid berättade om fram-
gångar, utmaningar och misslyckanden under sina politiska kar-
riärer. Serien kastade ljus på de största politiska förvecklingarna 
i Finland under de senaste decennierna, men jag slogs av hur 
mycket man redan har hunnit glömma bort. Turerna kring till 
exempel eurokrisen för drygt tio år sedan är närmast ett minne 
blott. Samma känsla infinner sig då jag läser Thomas Karvs essä 
om välfärdsområdesvalet i januari i år, det vill säga endast två 
månader från skrivande stund. Strax före och efter valet följde 
jag med stort intresse upptakten och resultatet, men flera detaljer 
blir jag igen påmind om då jag läser essän. Förklaringen till detta 
är uppenbar. Då jag skriver det här förordet har det gått exakt en 
månad sedan Ryssland inledde kriget mot Ukraina och alla andra 
nyheter har fått ge vika. Och då vi om några decennier ser på 
en annan dokumentärserie om 2000-talets politiska utvecklingar 
kommer knappast kriget och dess efterspel att upplevas som en 
parentes, utan som en brytpunkt i Europas historia.

I det här numret av Finsk Tidskrift ingår två kollegialt gran-
skade artiklar. I den första artikeln behandlar Julia Svarvar de 
urbana badhusens arkitektoniska uttryck i Finland under perioden 
1870 till 1930. Badhus, som erbjöd hälsobad, karbad, bassänger 
och duschar, uppfördes i kölvattnet av industrialiseringen och 
urbaniseringen för att förse de växande städernas invånare med 
badmöjlighet. Svarvar undersöker de olika stadierna i byggandet av 
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urbana badhus och hur dessa kan kopplas till den renlighetsideo-
logi som växte fram under perioden, då förståelsen för kroppens 
funktioner och bakteriologin ökade markant. 

I numrets andra artikel undersöker Jolin Slotte, Heidi Harju-
Luukkainen och Mia Österlund läsmotivationen och graden av 
nöjesläsning bland finlandssvenska gymnasiestuderanden. Att 
teknologi och sociala medier har fört ungdomars uppmärksamhet 
bort från andra tidsfördriv och intressen är ett välkänt faktum, 
och för många ungdomar slutar läsningen av skönlitteratur helt 
efter att de avslutat gymnasiet. I artikeln, som är baserad på en 
enkätundersökning i sju finlandssvenska gymnasier, pekar förfat-
tarna på intressanta skillnader i flickors och pojkars självvärdering 
men också på det nedslående faktum att få ungdomar väljer att 
läsa för nöjes skull.     

I numrets första essä, skriven av Thomas Karv, får alltså lä-
sarna en välbehövlig genomgång av upptakten och resultatet av 
välfärdsområdesvalet. Det historiska valet var en kulmination av 
de långa och utmanande planerna att reformera social- och hälso-
vårdssektorn, och kommer att ha en väldigt konkret inverkan på 
människors vardag. Karv påminner läsaren om resultatet av valet 
och zoomar speciellt in på utslaget i Österbotten, där svenskan 
dominerar och SFP fick enkel majoritet. Karv pekar också på de 
utmaningar som de nya välfärdsområdena kommer att möta de 
närmaste åren då en helt ny förvaltningsstruktur ska byggas upp.

Slutligen får läsaren i Panu Petteri Höglunds essä stifta be-
kantskap med författaren Horst Bienek (1930–1990), och närmare 
bestämt Bieneks schlesiska svit. Bienek var ursprungligen från 
Övre Schlesien men tillbringade sina produktiva år i Västtysk-
land. Höglund beskriver slitningen mellan öst och väst i Bieneks 
författarskap, samt hur gränslandet mellan tyskhet och polskhet 
formade hans identitet. I essän jämför Höglund Bienek med andra 
författare som skrev utgående från en liknande tematik, såsom 
Günter Grass, Siegfried Lenz och Christa Wolf.  

FT:s redaktion önskar läsarna en god fortsättning på våren!

Hanna Lindberg
Raseborg, 24.3.2022
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Kollegialt granskade artiklar

Arkitektur och renlighetsideologi  i  
urbana badhus i Finland 1870–1930

Julia Svarvar

Inledning

I de finländska städerna fanns det under slutet av 1800-talet och 
1900-talets första årtionden olika alternativ för att upprätthålla 
sin hygien. Det fanns mindre badstugor som erbjöd bastubad och 
i vissa fall karbad, ångskåp eller dusch samt större bastukomplex 
med både privata och gemensamma avdelningar. Under somrarna 
kunde havsbad och sjöbad vara ett alternativ och i en del städer 
fanns det också kurbad. Bastukulturen och badortslivet i Finland 
är relativt väl utforskat (se t.ex. Suvikumpu 2014; Åkerfelt 2011), 
men de urbana badhusen har inte undersökts som en egen badform 
inom arkitekturhistoria. Badhusen som var påkostade och i många 
fall fashionabla erbjöd allt från bastubad till kurortsliknande 
badupplevelser och hade avdelningar för olika samhällsklasser. I 
kölvattnet av industrialiseringen och urbaniseringen blev urbana 
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badhus ett internationellt fenomen som uppfördes för att säkra 
och upprätthålla invånarnas hälsa och hygien i samhällen som 
tampades med sjukdomsepidemier, fattigdom och dåliga levnads-
förhållanden. 

Syftet med artikeln är att granska hur de finländska urbana 
badhusens arkitektoniska uttryck och utveckling med fokus på 
tidsperioden 1874–1927 kan kopplas samman med samtida renlig-
hetsideologier. Undersökningens metodologiska utgångspunkt är 
arkitekturanalys av ritningar och fotografier samt diskursiv läs-
ning av texter om badhusens tillkomst och texter rörande rådande 
renlighetsideal. Det teoretiska ramverket utgår från att badhusen 
uppfördes i en tid där det var av vikt att skapa nya hygienvanor för 
att främja befolkningens hälsa. För att kunna relatera badhusens 
tillkomsthistoria till samtidens syn på hygien besvaras frågorna: 
Hur förändras badhusarkitekturen under den undersökta perio-
den? Vad beror förändringarna på och är det möjligt att förklara 
utvecklingen som ett uttryck för samtida renlighetsideologier?

Det bevarade materialet om de urbana badhusen finns i stads-
arkiv, museiarkiv och bibliotekssamlingar. Materialet är frag-
mentariskt, men genom att kombinera olika typer, som ritningar, 
fotografier, artiklar och annat textmaterial, är det möjligt att få en 
bild av badhusens utveckling och utbredning. I undersökningen 
ingår ett fyrtiotal badhus i varierande storlek, men det är möjligt 
att det funnits fler som inte lämnat spår i arkiven. Badhusen som 
undersöks fanns i totalt 23 städer. Viborg, som i dag ligger i Ryss-
land, är också inkluderad i materialet.1

Utgående från materialet uppfördes, med ett par undantag, 
de urbana badhusen främst mellan 1870- och 1920-talet. Tidigare 
under 1800-talet verkar bastubad ha varit vanligare. Städerna var 
också färre och mindre så det är möjligt att det inte fanns ett behov 
av större badhus. Bastubyggnader uppfördes och verkade också 
parallellt med de urbana badhusen och efter 1920-talet var det 
bastubadandet som levde vidare som offentlig badform. Eftersom 
det är badhus som erbjöd olika badmöjligheter i form av hälsobad, 

1 Städerna är Björneborg, Borgå, Ekenäs, Fredrikshamn, Gamlakarleby, Hangö, Hel-
singfors, Jakobstad, Kotka, Kristinestad, Lovisa, Mariehamn, Nykarleby, Nystad, 
Nådendal, Raumo, S:t Michel, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Vasa, Viborg och 
Åbo.
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karbad, bassänger och duschar som undersöks i artikeln, har bastur 
och badstugor som erbjöd mer anspråkslösa badmöjligheter inte 
inkluderats. Kurbad i städer har inte heller inkluderats i och med 
att fokus ligger på det vardagliga badandet och upprätthållandet 
av den personliga hygienen.  

Enligt Minna Harjula var ett av de huvudsakliga syftena för 
hälsoarbetet i Finland omkring sekelskiftet 1900 att nå en högre 
civilisationsnivå och kunna likställa sig med andra länder som 
uppfattades som mer civiliserade och framgångsrika. Det var 
närmast de nordiska länderna, England och Tyskland som sågs 
som förebilder. I hygienarbetet var den förebyggande hälsovården 
en lika hög prioritet som att bota sjukdomar. Hygiendiskussionen 
fokuserade därför både på människors livsstilar och livsmiljöer 
och idén om att ifall dessa förbättrades skulle också nationen och 
samhället förbättras (Harjula 2007, 17–18; Harjula 2015, 36–37). I 
det här sammanhanget spelade de urbana badhusen en viktig roll. 
För att kunna granska badhusens koppling till renlighetsideologi 
kommer i följande kapitel att presenteras en utvecklingslinje för 
hur badande och den personliga hygienen uppmärksammades i 
hälsopolitik under den undersökta perioden. För att skapa en bild 
av badhusens utformning och tillkomsthistoria delas de därefter 
in i tre kategorier, både utgående från tid och arkitektur. Slutligen 
undersöks varför badhusen kan förstås som en del i den samtida 
renlighets- och hygiendiskursen, vilket bidrar med en förståelse 
inte bara för badhusens arkitekturutveckling utan också varför de 
över huvud taget uppfördes.

Hygien, renlighet och badande under 1870–1920-talen

Den personliga hygienen gavs ny uppmärksamhet under 1800-talet 
och början av 1900-talet, både utomlands och i Finland, vilket 
bidrog till ett ökat intresse för badhus och badande. Badhus i stä-
derna har tagit sig olika arkitektoniska uttryck beroende på land, 
men har också hämtat inspiration från varandra. Ett exempel som 
Andrea Renner lyft fram är att badhusarkitekturen i New York 
under den progressiva eran tog modell av de tyska badhusen som 
riktade sig till lägre samhällsklasser (Renner 2008, 507–510). I 
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England uppfördes i sin tur allmänna badhus med avdelningar 
för olika samhällsklasser (Crook 2006, 30–33), vilket också var 
fallet i Ryssland, där bastukulturen likt i Finland var en utbredd 
badform (Petri 2015, 42–43). I Sverige uppfördes också ett stort 
antal varmbadhus från och med 1880-talet, varav många hade 
badavdelningar i olika prisklass (Kindblom 1995, 34–38). 

I internationell forskning har badhus granskats som verktyg 
för att uppmuntra, styra och skapa nya hygienvanor utgående från 
samtida renlighets- och hälsonormer. Michel Foucaults teorier om 
makt har använts i viss mån för att förstå det offentligas roll i 
badhusens tillkomst, men främst har badhusen ur ett mer all-
mänt perspektiv granskats som verktyg för social kontroll (Crook 
2006, 22; Renner 2008, 504–505; Petri 2015, 41–42). Tillämpat på 
de finländska urbana badhusens exteriörer kan en granskning ur 
ett maktperspektiv visa vilka eventuella politiska, sociala eller 
kulturella ideologier som uttrycks och skapas beroende på val av 
arkitekturstil, material och uppförande (Saarikangas 2002, 31–32; 
Foucault 2020, 349, 356–357 & 361–364). I detta fall kan det handla 
om att granska hur renlighetsideologin kan kopplas samman med 
makt och hur detta tar sig uttryck i badhusens arkitektur.

Bakgrunden till idéer om hygien och hälsa brukar spåras till 
1830-talets England och den franska hygienrörelsen i början av 
1800-talet. Det var koleraepidemier som riktade uppmärksamhet 
mot påvra levnadsförhållanden och dödlighet. Urbanisering och 
industrialisering brukar också sammankopplas med renlighets-
arbete under 1800-talet (Harjula 2007, 16–17; Nygård 2004, 53–55 
& 58; Park 2018, 9–11; Porter 1999, 54–55). Hälsopolitikens födelse 
har i sin tur vanligtvis kopplats samman med uppkomsten av den 
moderna staten och uppfattningen om att hälsa både var en med-
borgerlig rättighet och skyldighet. När befolkningen ses som en 
samhällsresurs blir det statens plikt att främja medborgarnas hälsa 
och medborgarnas plikt att upprätthålla sin egen hälsa. Hälsa var 
på så vis inte en privat angelägenhet utan en samhällelig. Hur häl-
sopolitiken tagit sig uttryck beror i sin tur på vilka utmaningar och 
strävanden som funnits i samhället (Harjula 2007, 9–11; Harjula 
2015, 36–37; Helén & Jauho 2003, 14–15 & 18; Porter 1999, 57–58). 
Harjula beskriver det som en växelverkan mellan vetenskaplig 
kunskap om hälsa, värderingar och ideologier samt hur samhället 
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är strukturerat och hur människors vardag ser ut (Harjula 2007, 
10).

I det finländska samhället var hygien och renlighet brännande 
teman särskilt under perioden 1870-talet till 1920-talet. Utgående 
från aktuella diskussionsämnen kan tidsperioden delas in i tre 
skeden. Tidslinjen som skapas grundar sig på tidigare finländsk 
hygien- och hälsoforskning samt vad som skrevs om badhus, ba-
dande och hygien i samtida hälsoskrifter. Perioden som undersöks 
är relativt kort och hygien- och renlighetsarbetet som pågick är 
inte en raksträcka där ett skede byts ut mot ett annat. Det är ändå 
möjligt att urskilja hur renlighetsdiskussionen utvecklades i takt 
med att behov, förväntningar och förutsättningar förändrades.   

Det första av de tre undersökta skedena kan man påstå fick sin 
början redan innan 1870-talet. Hälsoarbete hade tagit sig uttryck 
i sundhetspoliskommittén, polisordningar och byggnadsstadgor 
som övervakade och reglerade renhållning, stadsplanering och 
byggande (Nygård 2004, 61, 83–86 & 114–116). År 1879 fick Finland 
en ny hälsovårdsstadga och enligt den måste varje stad ha en häl-
sovårdsnämnd vars uppgift var att övervaka renlighets- och hälso-
förhållanden. Det blev med andra ord kommunernas och städernas 
ansvar att upprätthålla hälsosamma livsmiljöer (Harjula 2007, 29; 
Helsovårdsstadga för Finland 1879). Den nya hälsovårdsstadgan kan 
enligt Harjula betraktas som en nystart för hygienarbetet (Harjula 
2007, 17). 

Gällande renhållning och hygien var det fokus på hur stads-
miljöerna skulle ordnas och upprätthållas på ett hälsosamt och 
rent sätt. Städerna växte i snabb takt och den ökade migrationen 
ledde till trångboddhet och dåliga bostadsförhållanden, vilket 
i sin tur ansågs orsaka smittspridning och epidemier (Harjula 
2007, 30). Stor del av renhållningsarbetet som gjordes under slutet 
av 1800-talet var direkt präglat av erfarenheter från bland annat 
koleraepidemier och andra sjukdomar (Nygård 2004, 214–217). 
Utöver det fick man nya kunskaper om sjukdomsspridning, och 
miasma-teorin började så småningom ge vika för bakteriologin 
(Saarikangas 2002, 52; Nygård 2004, 68–70).

Konkret var det städning av gårdar och gator, samt det mesta 
som rörde kropp och miljö som avhandlades. Det vill säga, luft, 
vatten, mat och avföring och hur dessa skulle hanteras för att 
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säkerställa hälsosamma levnadsmiljöer. Vatten var en särskilt 
viktig fråga, som också ägnades uppmärksamhet i den nya häl-
sovårdsstadgan. Det handlade i huvudsak om att säkra tillgången 
till rent vatten, samt om hur vattenledningar och avloppsnätverk 
skulle utvecklas (Harjula 2007, 30–31; Katko 1996, 40–46). Ut-
vecklingen av vattenledningar förbättrade inte bara kvaliteten utan 
gjorde också att det fanns tillgång till större mängder vatten, vilket 
skulle komma att underlätta badande och omhändertagande av 
den personliga hygienen (Åström 1956, 196). 

Befolkningens personliga hygien var ändå inte i huvudfokus 
i den inledande fasen av hälsoarbetet, utan det handlade snarast 
om hygienen i omgivningen. Badhus nämns endast knapphändigt 
i dokument från denna tid och var därför relativt osynliga i det 
hälsopolitiska arbetet och i samtida hygiendiskussioner. I bygg-
nadsordningar nämns de främst i samband med brandsäkerhet, 
till exempel att badhus i städers centrum bör vara av sten och 
att de i trä således endast får byggas utanför städerna (se t.ex. 
Fredrikshamns Tidning 10.7.1886). I ett förslag till hälsovårdsförord-
ningen 1875 fanns det en skild paragraf för badhus där behovet av 
badhus för ”den fattiga befolkningen” lyfts fram (Hjelt 1875, 120). 
Men i den slutliga hälsovårdsstadgan hade badhusen och detaljer 
angående den personliga hälsan och hygienen exkluderats (Nygård 
2004, 168–170; Helsovårdsstadga för Finland 1879). Hur den privata 
hygienen upprätthölls verkar med andra ord ha varit var och ens 
egen angelägenhet och ansvar och inte något som det togs beslut 
om på kommunal eller statlig nivå. I stället var det fokus på att 
reglera och övervaka miljöer och byggnader.

Början på det andra skedet i hygienutvecklingen går att placera 
till 1890-talet och de första två årtiondena efter sekelskiftet. Bland 
annat Kirsi Saarikangas har lyft fram att sociala förhållanden, 
moral och hälsa alltmer kopplades samman omkring sekelskiftet 
1900 och en socialhygienisk diskussion tog form. Inom denna dis-
kussion rådde uppfattningar om att dålig hälsa, dåligt leverne och 
dålig moral var en konsekvens av ett liv i fattigdom och bristfälliga 
levnadsförhållanden. Förbättrade bostadsförhållanden och löner 
för arbetarklassen blev därför viktiga frågor för att främja hälsa, 
hygien, moral och samhällsutveckling. Rent konkret innebar 
det att utrymme, ljus, luft och renlighet blev viktiga ledord i det 
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socialhygieniska arbetet (Harjula 2007, 35–38; Harjula 2015, 55–56; 
Jauho 2007, 90; Saarikangas 2002, 49–50). 

I lokala hälsovårdsordningar hittas i ett par fall information 
om kommunala urbana badhus under denna tidsperiod (se t.ex. 
Manner 1912, 67–71). Vanligast var det att privata aktörer upp-
förde badhusen och då kom badhusen nödvändigtvis inte upp till 
närmare diskussion bland städernas beslutsfattare. Övervakning 
av hygienen inom bland annat livsmedelshantering och avfalls-
hantering hade förekommit redan tidigare och i viss mån överva-
kades också badhus, både mindre och större, i polisordningar och 
hälsovårdsordningar under hela perioden. Det fanns exempelvis 
beslut om öppethållningstider, övervakning i badhuset, badtider, 
renlighet och hur badhusen skulle hantera ”afledandet af flytande 
orenlighet” (se t.ex. Helsovårdsordning för Tammerfors stad 1890; 
Polisordning för Helsingfors stad 1908; Polisordning för Åbo 1908). 

Det preventiva hälsoarbetet blev alltmer etablerat under det 
andra skedet, och en viktig del ansågs vara att utbilda befolkningen 
i hälsa och hygien. Undervisningen spreds bland annat genom tid-
skrifter utgivna av läkarsällskap, varav de två största var Terveyden-
hoitolehti (1889) och Tidskrift för hälsovård (1891). Undervisningen i 
hälsa och hygien hade som syfte att vägleda människor in på rätt 
livslinje, det vill säga att undvika smuts och oreda och att upp-
rätthålla renlighet och ordning. Hälso- och hygienpedagogiken 
riktade sig vanligen till arbetarbefolkningen och gällde livets alla 
beståndsdelar, såsom städning, klädvård, kost, vård av barn och 
den personliga hygienen. Varje livsval skulle främja hälsan och det 
sågs som en plikt mot nationen att upprätthålla den (Halmesvirta 
1996, 137; Harjula 2007, 27–28; Harjula 2015, 41 & 46; Helén & 
Jauho 2003, 14 & 22).

I Tidskrift för hälsovård hittas under 1890-talet ett tjugotal texter 
som rör badande och i Terveydenhoitolehti publicerade ett hundratal 
artiklar om det samma mellan 1889 och 1899. Efter sekelskiftet 
och fram till 1920 publicerades det i majoriteten av tidskrifternas 
nummer någon text som rör bad eller badande.2 Tidskrifterna 
publicerade utöver egna texter också texter ur hälsotidskrifter ut-
omlands. Teman som behandlas rörande den personliga hygienen 

2 Sökorden bad* och kylpy* har använts vid respektive sökning i Nationalbibliotekets 
digitala samlingar. Tidskrift för hälsovård upphörde år 1918. 
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var bland annat hudens vård, hur man ska bada och badandets 
helande verkan. Texter som rör allmänna badhus är främst re-
dogörelser över forna tiders badande och beskrivningar för hur 
man badar i andra länder, exempelvis Tyskland, England och New 
York omnämns (se t.ex Tidskrift för hälsovård 1.4.1901; Tidskrift för 
hälsovård 1.9.1902). I ett par texter diskuteras också de finländska 
allmänna badhusen och de beskrivs både som viktiga platser för att 
förhindra sjukdomsepidemier och som platser där sjukdomar lätt 
kan spridas. Flertalet gånger lyfts det också fram att det behöver 
finnas badhus för arbetare och mindre bemedlade (se t.ex. Tid-
skrift för hälsovård 15.2.1891; Tidskrift för hälsovård 1.3.1912; Suomen 
terveydenhoito-lehti 1.1.1893). I Terveydenhoitolehti behandlas bastu-
badandet också ingående, bland annat finns rekommendationer för 
både byggande och användning (se t.ex. Suomen Terveydenhoitolehti 
1.8.1901; Suomen Terveydenhoitolehti 1.11.1910).  

Det publicerades också skrifter och pamfletter som behandlar 
den personliga hygienen och renlighet under denna tid. Bland 
annat Harjula skriver att utöver läkare hade icke-statliga organisa-
tioner och föreningar, särskilt kvinnoorganisationer, en viktig roll 
i hygienutbildningen av befolkningen (Harjula 2007, 28–29; Helén 
& Jauho 2003, 21). Att just kvinnoorganisationerna involverades 
i hälsoarbetet hade en klar koppling till samtidens uppfattningar 
om kvinnans roll i hemmet. Exempelvis Turo-Kimmo Lehtonen 
menar att det i hälsoskrifter omkring sekelskiftet 1900 tydligt 
kommer fram att en familjs personliga hygien var kvinnornas och 
husmödrarnas ansvar (Lehtonen 1995, 85–92). Detta hänger igen 
samman med att den personliga hygienen sågs som en angelägen-
het som skulle tas hand om i hemmet, och texter både i tidskrifter 
och mindre publikationer fokuserade vanligen på hur man skulle 
sköta hygienen inom hemmets väggar. 

Det tredje skedet i hygienutvecklingen är möjligt att urskilja 
omkring 1920. Det offentliga intresset för badande och den per-
sonliga hygienen avtar under denna tid. Finlands självständighet 
och det därpå följande inbördeskriget år 1918 ledde till en splittring 
i landet mellan de borgerliga vita och de röda socialisterna. Harjula 
skriver att organisationerna och tidskrifternas roll i hälsofräm-
jandet minskade eller helt förlorade sin betydelse. I stället blev 
det den statliga hälsopolitiken som skulle leda hälsofrämjandet. 
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Kansanterveys, eller folkhälsan, blev statens ansvar och målgrup-
pen var hela folket, inte specifika samhällsklasser (Harjula 2021, 
197–199). Det socialhygieniska perspektivet var således inte längre 
lika aktuellt, utan i stället förflyttades fokus alltmer till idéer om 
degeneration och rashygien (Halmesvirta 1996, 156; Harjula 2007, 
8; Helén & Jauho 2003, 17 & 22; Henttonen 2009, 59–61).3 Det 
var också under denna tid som organisationer med ansvar för 
hälsa som exempelvis Samfundet Folkhälsan i svenska Finland 
etablerade sig. Folkhälsan grundades år 1921, och dess föregångare 
Florinska kommissionen med fokus på socialhygien, hälsoforsk-
ning och eugenik hade bildats redan 1911 (Dahlberg 2021, 20 & 41). 

Sammanfattningsvis var de urbana badhusen under hela tids-
perioden relativt osynliga i både officiella dokument och i hälso- 
och hygiendiskussioner i samtida skrifter. Kommunala badhus 
förekom i vissa fall i lokala hälsovårdsordningar och övervakning 
av badhus beskrevs i polisordningar. I hälsoskrifter uppmärk-
sammades badande och den personliga hygienen, samt behovet 
av allmänna badhus för arbetarklassen och mindre bemedlade. 
Hygienundervisningen var främst riktad till arbetarklassen och 
mindre bemedlade vilket motiverar varför diskussionen om mer 
anspråkslösa badhus var mer framträdande. Samtidigt riktades 
de urbana badhusen till olika samhällsklasser och faller på så vis 
inte helt utanför diskussionen. Den ojämna uppmärksamheten på 
specifikt urbana badhus berodde troligtvis på att det inte fanns 
några politiska beslut om badhusens vara eller icke vara eller deras 
beskaffenhet, samt att det i många fall var privata aktörer som tog 
initiativ till badhusen. 

De urbana badhusen går med andra ord inte att urskilja som 
en egen kategori i den samtida hygiendiskussionen. De skiljde sig 
ändå från de mer anspråkslösa badstugorna där bastubad var den 
huvudsakliga badformen, och det byggdes också ett förhållande-
vis stort antal urbana badhus under perioden. Till näst granskas 
badhusens arkitektoniska utveckling utgående från tre kategorier 
man kan urskilja i exteriörernas tillkomst och uttryck.

3  För mera om rashygien, se Mattila 1999. 
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En brokig skara – det sena 1800-talets finländska badhus

De urbana badhusen var osynliga i offentliga dokument, men för 
den undersökta perioden har ritningar, fotografier och texter om 
ett fyrtiotal hittats. Det var främst privatpersoner och badhus-
aktiebolag som stod för verksamheten. Badhus i kommunal regi 
debatterades periodvis, och en del uppfördes också. De privata 
aktörerna och initiativtagarna var bland annat handlare, bygg-
mästare, jurister, guvernörer, konsuler, apotekare, bankdirektörer, 
borgmästare och stadsläkare. Badhusen uppfördes i totalt 23 städer 
främst längs med kusten, men också i några städer in i landet. Där 
badhus inte återfunnits är det troligt att bastubadandet var mer 
utbrett, och det finns exempel på större bastukomplex särskilt efter 
sekelskiftet 1900. 

De urbana badhusen uppfördes således parallellt med både 
mindre och större bastubyggnader. I Tidskrift för hälsovård lyfts 
det fram av en skribent att ”själfva folket” flitigt använder ”de 
s.k. finska badstugorna” medan de högre samhällsklasserna badar 
allt för sällan (Tidskrift för hälsovård 1.6.1899). Martti Vuorenjuuri 
har beskrivit bastubadandets internationella historia och nämner 
i samband med den finländska bastukulturen att bastubadande 
i städerna inte ansågs passande för de högre samhällsklasserna 
(Vuorenjuuri 1967, 314). Det finns ingen hänvisning till detta 
påstående, men i och med att de urbana badhusens första klass-
avdelningar ofta var koncentrerade på karbad, kan man anta att 
bastubadandet i mindre badhus och bastur ansågs som opassande 
för högre samhällsklasser.  

Det verkar också ha funnits liknande idéer i Sverige där bastu-
badande förlorade i popularitet under 1800-talet och karbadande 
blev mer populärt både bland högre samhällsklasser och allmoge 
(Wiell 2021, 24–26). Också i andra länder, som till exempel Tysk-
land, uttryckte borgerskapet ett behov av badhus, och badhus 
vars syfte beskrevs vara att erbjuda badmöjligheter till de lägre 
klasserna hade ändå främst stora badavdelningar riktade till mer 
välbeställda samhällsklasser (Ladd 1988, 376–380).

Det är med andra ord troligt att ett särskilt badhusbehov 
fanns i det finländska samhället, trots en utbredd bastukultur. 
De allmänna badstugorna och badhusen som fanns var inte heller 
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nödvändigtvis i så gott skick (Åström 1956, 198–199). Det fram-
kommer i diskussioner i dagspressen, speciellt under 1800-talets 
sista två årtionden. Badhusen och badstugorna beskrivs exempelvis 
som förfallna nästen som var ruttna, mögliga och råttätna, och 
som besökare kände man sig smutsigare efter badet än innan (se 
t.ex. Tammerfors Aftonblad 31.3.1885; Norra Posten, 8.2.1893). Utöver 
det beskrevs i många fall de urbana badhusen ingående i dagspres-
sen när de öppnade för allmänheten. Tidningsartiklar är således en 
av de viktigaste källorna för förståelsen av badhusens verksamhet 
och interiörer. Exteriörerna, som granskas närmare i denna artikel, 
får vi mest kunskap om från fotografier och ritningar.

Det fanns inga badhustypologier för de finländska badhusen. 
De finländska badhusen följde samtida stiltrender och tog också 
intryck från utländska förlagor, men det är inte möjligt att urskilja 
enhetlighet i ritningsmaterialet. Genom att granska badhusens 
exteriörer går det ändå att dela in de granskade badhusen i tre 
olika kategorier utgående från både arkitektoniskt uttryck och 
tid. Den första kategorin av badhusexteriörer är badhus med stor 
variation i det arkitektoniska uttrycket. Totalt återfinns 17 badhus i 
denna kategori. De uppfördes eller startade sin verksamhet mellan 
åren 1874 och 1899. För en del badhus saknas både ritningar och 
fotografier, ett par uppfördes i redan existerande byggnader och 
ett par uppfördes i bostadshus, vilket gör att det finns totalt åtta 
fasader att utgå ifrån vid granskningen. 

Badhusen i denna kategori påminde bland annat om samtida 
bostadsarkitektur, som exempelvis Schataloffs badhus i Viborg 
från 1874, och mindre offentliga byggnader som folkskolor, som 
exempelvis badhuset på Slottsholmen i Uleåborg från 1884 (bild 
1). De uppfördes både i trä och sten och bestod vanligen av en 
eller ett par våningar. Många var helt enskilda byggnader, men 
det finns också exempel på badhus i gårdsbyggnader i större 
bostadskomplex, främst i Helsingfors, till exempel badhuset på 
Vladimirsgatan från år 1886. Stilmässigt kan arkitekturen främst 
sägas representera nyrenässans och nyklassicism. Vid den här pe-
rioden varierade också badhusens placering i städerna stort. De 
fanns både i städernas utkanter, i centrala bostadsområden och i 
städernas centrum. 
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Bild 1. Badhus på Slottsholmen i Uleåborg. Källa: Fotograf okänd, Badhus på 
Slottsholmen, Pohjois-Pohjanmaan museo.

Hur är det möjligt att förstå denna kategori av badhus? Sett till 
stil var nyrenässans en populär arkitekturstil under 1800-talets 
senare decennier. Detta gällde inte bara i finländska städer utan 
influenserna kom från europeiska storstäder. Nyrenässans använ-
des både för affärsbyggnader och finare stadsbostäder, men också 
för offentliga byggnader som stadshus och skolor. Att urbana 
badhus i slutet av 1800-talet uppfördes i denna stil kan med andra 
ord ses som ett sätt att anamma den samtida stiltrenden inom 
offentligt byggande och således som ett sätt för att betona badhu-
sens publika funktion. Ett exempel på en byggnad i nyrenässans 
är Centralbadinrättningen eller Bad Central (bild 2) i Borgå från år 
1899 som ritades av Viktor Sucksdorff (1866–1952). Badhusinneha-
varen var byggmästaren G. A. Lindholm. Både enligt byggnadens 
ritningar och i en beskrivning i Borgåbladet är det möjligt att 
fastställa att det var ett stenhus i två våningar vid Parkgatan i 
Borgå. Badhuset beskrivs som ”prydligt” och enligt ritningen 
fanns det också inslag av jugend i fönsteromfattningarna, utöver 
de för nyrenässansen typiska regelbundna indelningen av fönster-
axlar, fasadens panel samt T-fönster. Huvudingången fanns i hu-
vudfasadens mitt och ovanför spegeldörren fanns texten ”Bad-
stuga”. Ritningen och beskrivningen av badhuset i tidningstexten 
skiljer sig åt något. På ritningen finns en första klassens damavdel-
ning på första våningen och herravdelning på andra våningen. I 
texten, som beskriver ett besök i det uppförda badhuset, står det i 
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sin tur att folkets badstuga fanns på första våningen och baden för 
ståndspersoner på andra våningen, vilket var en vanlig uppdelning 
i badhus från hela den undersökta tidsperioden. Baden på andra 
våningen bestod av badkar, ångskåp och duschinrättningar samt 
två ”finska badstugor”. Det var också möjligt att beställa bland 
annat tallbarrsbad, kolsyrebad och gyttjebad samt använda ett 
elektriskt ljusskåp. De två våningarnas badutbud skilde sig med 
andra ord från varandra och avspeglar tidens syn på hur badande 
och hygien tog sig olika uttryck beroende på samhällsklass. Hy-
gienutbildning av befolkningen var av stor vikt under denna tids-
period och i badhusets vestibul fanns en undervisande aspekt i och 
med att det utöver ”anslående väggmålningar” fanns en inskription 
med texten ”Bad är hälsa!” (Borgåbladet 2.12.1899; Borgåbladet 
18.6.1902; Borgåbladet 28.7.1906). 

Bild 2. Bad Central i Borgå. Källa: Victor Sucksdorff, Detaljer av ritning för Bad 
Central i Borgå, 1899, Borgå stads byggnadstillsyn, lovarkivet.

Ett exempel som visar på variationen i badhusplaneringen under 
slutet av 1800-talet är en badhusritning i nyklassicistisk stil från 
år 1882 i Viborg (bild 3). Arkitekten var Fredrik August Odenwall 
(1843–1890) som var stadsarkitekt i Viborg och ägaren till badhuset 
var handlaren W. Schataloff. Intresset för nyklassicismen avtog 
under 1800-talets sista årtionden, men återfanns ännu i byggnader 
vid brytningsskedet med nyrenässansstilen i slutet av 1800-talet. 
Informationen om detta badhus är knapphändig, men på plan-
ritningen är det möjligt att urskilja ett stort antal privata badrum 
med badkar och ångskåp eller dusch. Det fanns också två större 
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bastuutrymmen som var helt skilda från karbadsavdelningen med 
en skild ingång. I exteriören är det inget som avslöjar att det är 
ett badhus, men av de två huvudingångarna till badhuset var den 
ena avsedd för damer och den andra för herrar. Badhusets exteriör 
är således ett exempel på hur varierande badhusarkitekturen var 
under denna tid.

Bild 3. Badhus i Viborg. Källa: Fredrik August Odenwall, Ritning för 
 badstugubyggnad i Viborg, 1882, Riksarkivet. 

Utöver inspirationen från nyrenässans, samt nyklassicism, kan 
influenser från folkskolearkitektur ses som ett sätt att visuellt 
anknyta byggnaden till offentliga byggnader. Ett exempel på 
ett badhus som påminner om folkskolearkitektur är badhuset på 
Slottsholmen i Uleåborg som öppnade för allmänheten 1884 (bild 
1). Ritningen för badhuset är signerade Nils Jakobsson och ägaren 
var först en badhusdirektion och därefter ett badhusaktiebolag. 
Jakobssons badhusbyggnad i trä var ursprungligen vitmålad med 
mörka detaljer och senare röd med vita detaljer. Den höga skor-
stenen som påminner om en industriskorsten visar på det stora 
uppvärmningsbehovet som fanns i ett badhus och det är också 
det enda i exteriören som avslöjar byggnadens särskilda funktion. 
I badhuset fanns det nio privata badrum med badkar, britsar, 
duschar, ångskåp och två bassänger. Badhuset hade en avdel-
ning för kvinnor och en för män. På planritningen finns listat 
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ett omklädningsrum för folkbaden, men det är oklart var det var 
placerat och också var själva folkbadstugan fanns.

Som exemplen ur materialet visar hade badhusen under 
1800-talets senare del varierande utformning och det fanns 
ingen gemensam arkitektonisk linje som följdes. Det faktum 
att byggnaderna följde samtida stiltrender som nyrenässans och 
att de uppfördes i liknande utformning som enklare offentliga 
byggnader pekar på att syftet var att markera att det handlade om 
byggnader för allmänheten.  Arkitekturen kan således ses som 
ett verktyg för att både visualisera och forma samtida sociala och 
kulturella syften och betydelser (Saarikangas 2002, 31–32; Foucault 
2020, 349 & 361–364), i detta fall koppla samman det offentliga 
badandet med offentlig arkitekturstil. Badhus uppfördes också i 
redan existerande byggnader, vilket förstärker bilden av att det 
inte fanns en gemensam modell för badhusens utformning, vilket 
också samstämmer med att de inte heller hanterades i officiella 
dokument. Badhus som uppfördes i centrala delar av städerna på 
bostadshusens innergårdar visar ändå att badhusen, på liknande 
sätt som gårdsbastur, var en del av det vardagliga livet. Officiella 
beslut om den personliga hygienen saknas ändå, trots att Harjula 
lyfter fram att befolkningens hälsa och i förlängningen också god 
hygien alltmer började ses som en samhällelig angelägenhet (se 
t.ex. Harjula 2007, 18; Harjula 2015, 36–37).

Försök till skapande av en särskild badhusarkitektur 

Den andra kategorin är badhus där det är möjligt att urskilja en 
större enhetlighet i ritningsmaterialet, trots att ingen tydlig från 
offentligt håll skapad badhustypologi utstakats. Badhusen var fem 
till antalet och uppfördes mellan åren 1896 och 1914. Tidsmässigt 
är fokus på tiden efter sekelskiftet, men ett av badhusen uppfördes 
också före en del av badhusen i kategori ett. Det är ett konkret 
exempel på att under den förhållandevis korta undersökta tidspe-
rioden kan utvecklingslinjen ta sig olika uttryck beroende på plats, 
influenser och involverade personer. Antalet badhus i kategorin är 
relativt få, men sett till badhusens arkitektur samt till Finlands 
storlek och befolkningsmängd är det ändå relevant att lyfta fram 
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dessa badhus som en skild kategori. De fem badhusen är inte exakt 
likadana i sitt arkitektoniska uttryck, men det finns gemensamma 
drag som gör det möjligt att tolka uppförandena som ett intresse 
för att skapa en skild arkitektonisk badhustypologi också i Finland.

Badhusarkitekturen i denna kategori uppfördes i huvudsak 
i jugendstil, och råa tegelfasader var det dominerande visuella 
uttrycket. Badhusen var generellt större än tidigare, hade flera 
våningar och fick en mer central och synlig placering i städerna. 
För badhusens ritningar stod också etablerade arkitekter eller ar-
kitektfirmor som omnämns ha studerat badhus i utlandet. Spår av 
internationella influenser, så som val av stil, materialanvändning 
och fönsterutformning, hittas således i denna kategori. Bastutra-
ditionen verkar också i viss mån anammat denna stil. En stor bas-
tubyggnad med skilda avdelningar för olika samhällsklasser som 
var i planerad i Viborg år 1905 av Frithiof Salonius hade nämligen 
liknande arkitektoniskt uttryck. 

Av de fem badhusen i denna kategori hade fyra tegelfasader. 
Tegel var ett typiskt material för exempelvis saluhallar, industri- 
och servicebyggnader. Tegelfasader var också vanligt för badhus i 
utlandet, till exempel i Tyskland fanns flertalet, som förvisso var 
större i storlek, men med liknande uttryck. Det tidigaste exemplet 
i denna kategori är badhuset i Tammerfors. Ritningen är från 1896 
och är gjord av Elia Heikel (1852–1919) (bild 4). Elia Heikel hade 
stått för ritningar för flertalet badhusbyggnader i Helsingfors och 
han omnämns också ha hämtat kunskap om badhusarkitektur i 
andra länder (se t.ex. Hufvudstadsbladet 20.12.1896; Helsing fors 
Aftonblad 23.11.1894). Det var stadsfastighetsbolaget i Tammerfors 
som tagit initiativ till badhuset och som bildade ett aktiebolag för 
verksamheten. Tvåvåningsbyggnaden i Tammerfors hade tegelfa-
sad och ett sadeltak i plåt. Byggnadens mittparti kröntes av fem 
tinnar och en frontespis. Badhuset var den enda byggnaden i färgat 
tegel i området. Badhuset hade således inte ett anonymt uttryck 
utan stod i kontrast till omgivningen. Tegelfasaden hade dekora-
tiva inslag med olikfärgade tegel som bildade mönster i fasaden 
och på fasaden fanns skyltning för badhuset. De välvda fönstren 
hade dekorativa spröjsar, och i tidningstexten står det att fönstren 
var gjorda av glastegel och att gardiner således inte behövdes (Huf-
vudstadsbladet 20.12.1896; Tampereen Sanomat 9.11.1897). 
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Bild 4. Badhus i Tammerfors. Källa: Elia Heikel, Ritning till badinrättning, 
1896, Tammerfors stad, Magistratens arkiv; Fotograf okänd, Tammerfors bad-
inrättning, ca 1908, Vapriikki bildarkiv.

Ett stort antal fönster som också var förhållandevis stora var van-
ligt för badhus i utlandet. I alla exemplen i denna badhuskategori 
följer fönstrens utformning internationella förlagors exempel. 
Renner har tolkat behovet av ljus utgående från att besök i badhu-
sen inte bara skulle göra besökaren fysiskt ren utan även moraliskt 
eller själsligt, vilket rikligt med ljusinsläpp kunde främja (Renner 
2008, 516). Ljus och luft var viktiga komponenter i hälso- och 
hygienarbetet också i Finland. Harjula har citerat läkaren Akseli 
Forsman (1869–1943) som kopplar samman ljus med renhet (Har-
jula 2007, 33). Också Saarikangas har lyft fram hur hygien och 
renlighet sammankopplats med bland annat ljusa och luftiga bo-
städer samt hur bostäder ansågs kunna ha både en läkande och 
moralisk effekt (Saarikangas 2002, 48–71). 

Ett badhus med stora fönster var Bad Urho som öppnade sina 
dörrar år 1913 i Helsingfors. Ägarinnan var Ida Peltonen och bad-
huset i tre våningar var ritat av byggmästare Vilho Lekman (1872–
1924) som utöver expertis inom badhusbyggande också omnämns 
studerat badhus i utlandet (Hufvudstadsbladet 23.4.1913). Badhuset 
var en jugendbyggnad med rappad fasad. Fasaden mot gatan var 
försedd med två stora välvda fönster. Fönster med rundbågar och 
segmentbågar var vanliga i badhus i utlandet (Renner 2006, 513 
& 516; Collins 2020, 64). Både badhus i nyklassicistisk stil och 
jugendstil anammade vanligen detta uttryck och återfinns också 
i de finländska badhusen. Utöver de stora fönstren var badhuset 
Urho också placerat på en ”öppen plats med belysning från alla 
sidor” (Hufvudstadsbladet 23.4.1913), vilket också kan tolkas som 
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ett uttryck för att ljus och öppenhet sågs höra samman med renhet 
och god hälsa.

Kunnallissauna (övers. kommunala bastun) i Tavastehus från år 
1912 var planerad att likt Bad Urho ha en putsad yta, men lämnades 
slutligen med tegelfasad (bild 5). Badhusets verksamhet drevs av 
ett aktiebolag där staden var delägare, och var således ett av de 
kommunalt uppförda badhusen. Beskrivning och planritning för 
badhuset återfinns därför också i den lokala hälsovårdsordningen. 
I planeringsskedet letades det efter badhusinspiration i bland annat 
Helsingfors och Åbo, men inga tillfredsställande modeller hit-
tades. De badhus som fanns där uppfattades antingen ha för stort 
fokus på karbadandet eller också var det bara mindre bastubyggna-
der. I Tavastehus ville man ha både en ordentlig karbadsavdelning 
och bastuavdelning. Badhuset fick slutligen tre olika avdelningar. 
Till den dyraste avdelningen som var karbadsavdelningen på andra 
våningen gick man in genom byggnadens huvudingång. De två 
billigare avdelningarna fanns på första våningen och de nådde man 
genom en sidoingång och en ingång från innergården (Laatokka 
19.11.1912; Manner 1912, 67–71).

Badhuset i Tavastehus var ritat av Birger Brunila (1882–1979). 
Brunila reste likt de flesta arkitekter under denna tid utomlands 
för att hämta inspiration till arkitekturprojekt i hemlandet. Från 
ritningarna framgår att det handlade om en jugendbyggnad och 
med den putsade fasaden påminde den om en modern förorts-
villa, som vid tiden uppfördes både i Finland och utomlands. 
Den förverkligade byggnaden med rå tegelfasad ger dock snarast 
ett intryck av fabriks- och institutionsarkitektur. Inspiration till 
tegelbyggnader hittade finländska arkitekter på denna tid under 
resor exempelvis till Danmark. Brunila själv skrev texten ”Intryck 
av dansk arkitektur” i vilken bland annat tegelarkitekturen hyllas 
(Arkitekten 1.9.1909).
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Bild 5. Badhus i Tavastehus. Källa: Birger Brunila, Ritning till badinrättning, 
1910, Riksarkivet; Enok Rytkönen, Kommunala badstugan, ca 1912, Lydia-
verkko palvelu https://lydia.hameenlinna.fi/, Hämeenlinnan kaupunginkirjasto. 

I början av 1900-talet planerades en badinrättning för året runt 
bruk i Ekenäs och 1903 förverkligades idén (bild 6). Arkitekten för 
byggnaden var Theodor Höijer (1843–1910) och konsul Frans Höijer 
grundade bolaget som ägde badhuset. Badhuset uppfördes som 
en stenbyggnad i två våningar och placerades på en öppen plats 
nere vid vattnet. Badhuset hade röda tegelväggar, sandstenfärgade 
detaljer och huvudentrén fanns i huvudfasadens mitt. Mittpartiet 
kröntes av ett fönster med en stuckatur och under fönstret fanns 
texten ’Ekenäs badinrättning’ hugget i sten. Stilistiskt har bygg-
naden barocka drag. I en byggnadsdokumentation har badhuset 
beskrivits vara i nordtysk nyrenässans och huvudfasadens tvärgavel 
beskrivs påminna om den danska ”vaelske gavle” (Inventeringsblan-
kett för byggnad, Ekenäs stad). Tegelfasaden i sin tur återspeglar 
fasaderna i bruks- och industribyggnader, och badhuset ger ett 
intryck av en institutionsbyggnad. Det finns med andra ord inte 
längre några paralleller till bostadshus eller enkel trähusarkitektur 
i badhusen i kategori två. Arkitekt Höijer ritade, utöver sin rikliga 
byggnadsproduktion i Helsingfors, också bland annat industri-
byggnader runt om i Finland. 



 Arkitektur och renlighetsideologi26

Bild 6. Badhus i Ekenäs. Källa: Theodor Höijer, Ritning till en Badinrättning, 
1903, Raseborgs byggnadstillsyn; Atelier Minerva, Ekenäs badinrättning, 
ca 1911, Västra Nylands museum. 

Det sista badhuset i kategorin uppfördes i Lovisa år 1914 (bild 7). 
I staden fanns från tidigare en kuranstalt, men den var öppen bara 
på somrarna och kunde inte tillgodose Lovisabornas vardagliga 
badbehov. Arkitekt var Einar Flinckenberg (1884–1933), byggmäs-
tare O. Kiljander och för badhusverksamheten stod änkefrun Lina 
Gössling. Badhuset placerades vid Saltbodtorget som var ett av 
stadens två torg och platsen var både central och lättillgänglig 
(Östra Nyland 1.7.1914). Badhuset hade en rå tegelfasad, och i sitt 
uttryck ser vi igen ett exempel på intryck från en mindre offentlig 
byggnad som en folkskola. 

Bild 7. Badhus i Lovisa. Källa: Einar Flinckenberg, Detalj av ritning till bad-
inrättning, 1914, Lovisa stads museum; Fotograf okänd, Nya badinrättningen 
vid Saltbodtorget, Lovisa stads museum.

Badhusen i den andra kategorin skiljer sig markant från den första 
kategorin. Det är möjligt att urskilja influenser från utlandet i 
användningen av tegel och fönstrens utformning och mängd. 
Badhusen var större och placerade på centrala och synliga platser 
i städerna, och de kan därför betraktas som byggnader som till-
mätts samhällelig betydelse, inte något nödvändigt ont som 
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skulle döljas i stadens utkant. Det var etablerade arkitekter som 
gjorde ritningarna och det förefaller således som om viss expertis 
ansågs vara viktig vid planeringen och uppförandet. Arkitekternas 
kunskaper om badhus i utlandet lyftes också fram i samtida dags-
press. Sammanfattningsvis är det nu möjligt att uppfatta badhuset 
som en institution med särskild arkitektur som gör det möjligt att 
känna igen byggnaden och dess funktion, vilket vidare kan kopp-
las samman med att makt och ideologi kan uttryckas genom arki-
tektur (Saarikangas 2002, 31–32; Foucault 2020, 349, 361–364). 
Arkitekturen avspeglar således en renlighetsideologi där badande 
och institution förts samman under en tid när hälso- och 
hygiendiskussionen var som livligast i samhället.

Att vara ren blir en självklarhet. Badhusens fram till 1930

Den tredje kategorin är badhus som uppfördes mellan 1900 och 
1928, och är totalt 17 till antalet. En del av badhusen uppfördes 
således samtidigt som badhusen i kategori två, men som vi kom-
mer att se skiljde de sig åt både i arkitektur och funktion. Åtta av 
badhusen i denna kategori uppfördes i bostads- och affärshus eller 
i byggnader med annan verksamhet och resterande nio i enskilda 
byggnader. Badhusen i enskilda byggnader påminner om badhusen 
i den första kategorin i och med att flertalet är förhållandevis små 
och tar intryck av samtida stiltrender. Majoriteten av badhusen 
uppfördes innan 1920, och därefter minskade förverkligandet av 
badhus. Bastubyggnader i större tappning fortsatte att uppföras 
också efter 1920-talet. Ännu på 1952 uppfördes en allmän bastu på 
två våningar i ett femvåningshus i Vasa. 

Stilmässigt syns jugendstilens genomslag i majoriteten av 
badhusen under 1900-talets två första decennier. Det gäller både 
enskilda badhus, badhus i bostads- och affärshus och de badhus 
som uppfördes i byggnader med verksamheter som elverk och ho-
tell, och där badhusen på så vis inte direkt styrt exteriören. Badhus 
i bostads- och affärshus hade uppförts i Helsingfors redan under 
1800-talets sena decennier, bland annat Bad Central ritat av Elia 
Heikel från år 1892 i byggnaden Central. Men i övrigt var liknande 
badhus koncentrerade till tiden efter sekelskiftet. Ett exempel är 
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Thermae badinrättning i Åbo i jugendbyggnaden Prima från år 
1904 ritad av Frithiof Strandell (1865–1925). För badhusverksamhe-
ten bildades ett aktiebolag och apotekaren Wilhelm Willberg var 
byggnadens ägare. Strandell ritade också ett enskilt badhus med 
jugendexteriör i Nådendal från år 1906 (bild 8). Badhuset hade 
förutom bastubad ångskåpsbehandlingar, duschar och karbad. Det 
var apotekaren Christian August Åkerman som tog initiativ till 
badhuset genom att donera 20 000 mark till staden för uppfö-
randet (Utdrag ur protokoll 1905, Nådendal). I exteriören ser man 
vågformade dekorationer som kan ses som uttryck både för vatten 
och renlighet. 

Bild 8. Badhus i Nådendal. Källa: O. W. Sorthan, Stadens badhus på Strand-
gatan, Nådendals museum.

Under de sista åren av den undersökta perioden finns inte längre 
några jämförbara linjer i utvecklingen. Det uppfördes ett antal 
mindre enskilda badhus främst i 1920-tals klassicism och de större 
badhus som uppfördes under 1920-talet verkar främst ha varit ut-
tryck för mer säregna behov och ambitioner. Ett exempel är Åbo 
badinrättning som fanns i byggnaden Atrium från 1926–1927 och 
som var ritad i 1920-tals klassicism av Erik Bryggman (1891–1955). 
Bryggman hade hämtat inspiration från romerska bad och bad-
huset verkar ha varit ensamt i sitt slag. Ett annat exempel är att 
Jakobstad fick ett nytt badhus i det nya elektricitetsverket från år 
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1926 ritat av Runar Eklund (1882–1933). Badhustraditionen verkar 
ha varit stark i Jakobstad, och badhusets folkbadsavdelning fanns 
kvar ännu på 2000-talet. 

Badhus i kommunal regi hade uppförts i viss mån under hela 
perioden, men i huvudsak var det privatpersoner och aktiebolag 
som stod för verksamheten. Diskussioner om kommunala badhus, 
speciellt för mindre bemedlade, hade också förekommit bland 
annat i hälsotidskrifterna, och på 1920-talet hittas också diskus-
sioner om kommunens ansvar att grunda badhus. Både beslutsfat-
tare i kommunerna och privatpersoner i dagspressen diskuterade 
det offentliga ansvaret för att grunda badhus. Men i de flesta fall 
förverkligades inte planer för allmänna kommunala badhus. Dis-
kussionerna pendlade ofta mellan att badhusen behövdes eftersom 
alla inte hade möjlighet till bad hemma, men att badhusen var 
för kostsamma att uppföra och upprätthålla. Det förefaller ha 
funnits en vilja till att utveckla den urbana badhuskulturen, men 
ingen ville betala för den. I Vasabladet fanns planer på ett nytt 
kommunalt badhus, men staden ansåg att en privat aktör borde 
ha hand om verksamheten och staden kunde endast tänka sig att 
teckna aktier i ett badhusaktiebolag (Vasabladet 18.1.1923; Vasabladet 
10.3.1923). Ett exempel där ett kommunalt badhus uppfördes är i 
Mariehamn (bild 9). Arkitekt var Torsten Montell (1873–1937) och 
på ritningen från år 1927 ses en fasad i nyklassicism. Badhuset 
är det enda i nyklassicistisk stil från denna tid och visar igen att 
badhusen inte hade gemensamma exteriörideal. Badhuset hade 
från början inplanerat en mindre bassäng, men staden som var 
byggherre beslöt sig för en enklare variant med bastur, badkar, 
duschar och elektriskt ljusskåp (Åland 29.9.1928).
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Bild 9. Badhus i Mariehamn. Källa: Torsten Montell, Kommunal badstuga för 
Mariehamn, 1927, Mariehamns stad, stadsarkitektkansliet.

Badhusen i denna kategori började med större satsningar på första 
klassens avdelningar i bostads- och affärshus samt uppförande av 
enskilda badhus som dels var små till storleken eller också erbjöd 
enklare badformer. Badhusen, speciellt första klassens badhus och 
avdelningar, verkar i flertalet fall inte har varit lönsamma och 
stängde redan efter ett några år. Behovet av badhus, också kom-
munala sådana, diskuterades vidare under 1920-talet, men badhus-
projekt stannade allt oftare på idéstadiet. Troligt är att badhus-
verksamheterna inte var tillräckligt lönsamma. I takt med att 
badrum i hemmen blev vanligare förlorade de urbana badhusen 
också sin betydelse. Den varierande utformningen, de korta verk-
samhetsperioderna och det svala intresset avspeglar att den sam-
tida hygiendiskussionen och renlighetsideologin avtog och änd-
rade fokus (se t.ex. Harjula 2021, 199). Allmänna bastur och ge-
mensamma bastur i bostadshus fortsatte dock att existera och 
användas och var således den badkultur som överlevde när utveck-
lingen av privata badutrymmen tog vid. 
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Badhus som uttryck för renlighetsideologi

Som materialet visar går det att se att badhusen i den första 
kategorin återspeglar det första skedet i den finländska hygien-
diskussionen. I diskussionen var det inte fokus på den person-
liga hygienen och gällande badhusen verkar det inte ha funnits 
någon gemensam idé om hur exteriörerna skulle ta sig uttryck 
eller något behov av att markant skilja dem från sin omgivning. 
I stället uppmärksammades i exempelvis hälsovårdsstadgan från 
1879 renhållning i städerna samt utveckling av vattenledningar 
och avloppsnätverk. Förbättrad vattenförsörjning bidrog konkret 
till att badhus med krav på större vattenmängder blev möjliga att 
uppföra. 

Det som ändå är möjligt att urskilja är anammande av stilar 
som nyrenässans och att badhusen uppfördes i liknande utform-
ning som enklare offentliga byggnader. Det kan tolkas som sätt att 
låta arkitekturen stöda den verksamhet eller uttryck man eftersträ-
vade, det vill säga offentligt badande i offentliga byggnader. Det är 
också möjligt att det var ett sätt att uttrycka att det inte handlade 
om en anspråkslös badstuga utan ett badhus av annan klass. De 
privata aktörerna och initiativtagarna till badhusen var vanligen 
personer från de övre samhällsklasserna och det är troligt att det 
var egna badintressen de ville förverkliga. Badhusen skilde sig 
nämligen från samtida bastur i och med att de dyrare avdelningar 
erbjöd olika typer av kurortsliknande badupplevelser. Bastubadet 
var förknippat med arbetarklassen och var också den badform som 
erbjöds i de billigare avdelningarna. Som tidigare nämnts förekom 
liknande idéer om att koppla ihop badform och klasstillhörighet 
både i Tyskland och Sverige. Ett behov av en annan badform och 
badupplevelse än bastubadet verkar med andra ord ha varit en av 
drivkrafterna redan från start.

Badhus som påminner om badhus i den första kategorin, till 
exempel mindre badhus i enskilda byggnader och badhus i bo-
stadshus, uppfördes också under resterande undersökta period, 
vilket gör det möjligt att dra slutsatsen att trots att det inte fanns 
någon gemensam badhustypologi anpassades badhusen enligt 
lokala behov och kapaciteter. Exempelvis var badhus i bostadshus 
vanliga i Helsingfors, medan på mindre orter, som exempelvis i 
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Borgå (bild 2) och Nådendal (bild 8), uppförde badhus i enskilda 
byggnader. Det varierande uttrycket i de första badhusens arkitek-
tur kan ändå ses som ett resultat av en hygiendiskussion ännu i sin 
linda. För tittar vi närmare på badhusen i den andra kategorin ser 
vi att de skiljer sig markant från badhusen under det första skedet 
i hygiendiskussionen. 

Badhusen i kategori två uppfördes när hygiendiskussionen och 
hygienpedagogiken var som mest intensiv under slutet av 1800-
talet och 1900-talets två första decennier. Den personliga hygienen 
sågs som en samhällelig angelägenhet i och med att god hygien var 
en förutsättning för hälsosamma och arbetsföra invånare. I hälso-
tidskrifterna lyftes det fram att den personliga hygienen skulle tas 
om hand i hemmet, samtidigt som det också uppmärksammades 
att det inte var en realitet för alla. De urbana badhusen hade olika 
avdelningar för olika samhällsklasser vilket kan ses som ett försök 
till att uppfylla olika samhällsklassers badbehov. Avdelningar eller 
badhus för olika samhällsklasser var också den vanliga modellen 
utomlands, och under denna period är det möjligt att urskilja mer 
inspiration från utländska badhus. I hälsotidskrifterna diskutera-
des badande i andra länder regelbundet. För badhusen tog detta 
sig uttryck främst i materialvalet tegel, vilket var populärt för 
badhus också i utlandet. Betydelsen av rikligt med ljus och luft 
lyftes också fram i det samtida hygien- och hälsoarbetet. Badhus 
både utomlands och i Finland, i exempelvis Tammerfors (bild 4) 
och Bad Urho i Helsingfors, hade därför stora vanligen välvda 
fönster som också var många till antalet. Att badhusen hade ljusa 
utrymmen samt placerades centralt och på öppna platser kan ses 
som ett sätt att visa att de inte bara var rena och hygieniska utan 
också moraliska och anständiga.  

Badhusen i kategori två får också ett mer uppenbart institu-
tionsuttryck, vilket gör det möjligt att vid en granskning tillämpa 
ett maktperspektiv i avseendet att arkitektur kan uttrycka och 
delta i formandet av samtida ideologier. Det var etablerade ar-
kitekter som gjorde ritningarna och badhusen var placerade på 
centrala och synliga platser. Det var också relativt höga och stora 
byggnader som stod i kontrast i både material och stil till omgiv-
ningens arkitektur. Det var inte undanskymda byggnader på in-
nergårdar, utan de informerade både om sin existens och funktion. 
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Den personliga hygienen skulle tas om hand, och byggnadernas 
exteriörer visade var det skulle ske, medan interiörerna beskrev 
hur det skulle ske. Under hela perioden övervakades badhusen 
också av hälsovårdsnämnd och polis. I internationell forskning 
har badhusens uppförande och verksamhet setts som en form av 
social kontroll, och gällande de finländska badhusen är det möjligt 
att urskilja en liknande tendens. Hygiendiskursen var ett slags 
maktutövande i och med att den hade som mål att med hjälp av 
undervisning styra befolkningen till ett bestämt hygienbeteende. 
Badhusen kan därför ses som en reaktion på denna samtidsdiskus-
sion och det är möjligt att betrakta arkitekturen, det institutionella 
uttrycket, som både ett uttryck för ideologin och som ett sätt att 
stöda den samma. 

Badhusen i kategori två kan således indikera ett försök till att 
skapa en fristående badhusarkitektur på hemmaplan. Men antalet 
var få och tidsperioden var förhållandevis kort, och eventuella 
anledningar till detta blir tydligare när badhusen i kategori tre 
granskas i ljuset av det tredje skedet i hygiendiskussionen. Kategori 
tre består nämligen likt den första kategorin av en brokig skara 
badhus, men i detta skede är badhusuppförandet på väg mot sitt 
slut. En del uppfördes samtidigt som badhusen i den andra kate-
gorin och den gemensamma skiljelinjen är inbördeskriget 1918. 
Den socialhygieniska diskussionen byts ut mot idéer om folkhälsa 
samt degeneration och rashygien. Det är troligt att kriget och den 
förändrade hälso- och hygiendiskussionen som kom efteråt bidrog 
till att det inte uppfördes fler badhus i samma stil som i kategori 
två, och att flertalet av badhusen som uppfördes i bostads- och 
affärshus, exempelvis Thermae badinrättning i Åbo, hade en för-
hållandevis kort verksamhetstid. Under 1920-talet blev badrum 
i hemmen också en verklighet för allt fler, och den personliga 
hygienen kunde tas hand om i det privata. Detta gällde dock 
framför allt välbemedlade hushåll och en stor del av befolkningen 
hade fortfarande behov av allmänna badhus och badstugor. Så 
småningom blev ändå upprätthållandet av den personliga hygie-
nen en självklarhet och inget som behövde ingå i en samhällelig 
hälsopolitik.

Badhusen följde med i den samtida hälso- och hygiendiskus-
sionens skiften och det är möjligt att urskilja en början, en topp 
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och ett fall som sammanfaller med hur intresset för den person-
liga hygienen tog sig uttryck under 1800-talets sista decennier och 
1900-talets första decennier. De finländska urbana badhusens tid 
var relativt kort och när de inte längre fyllde ett behov upphörde 
deras verksamhet. De var också relativt osynliga i den offentliga 
hygiendiskussionen och en trolig orsak är att den redan etablerade 
badformen bastubad genererade större intresse och att det främst 
var privata aktörer som tog initiativ till badhusen. Den urbana 
kurbadsliknande upplevelsen i vardagen hann inte etablera sig 
så pass att det bildades en fortlevande badkultur. Den offentliga 
badform som fortsatte att existera var bastubadet vilket hade långa 
anor i det finländska samhället, medan de urbana badhusen med 
tiden föll i glömska. 
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Åbo Akademis förlag. 

Park, Sun-Young (2018): Ideals of the Body. Architecture, Urbanism, 
and Hygiene in Postrevolutionary Paris. Pittsburgh: University 
of Pittsburgh Press.

Petri, Olga (2016): ”At the bathhouse: municipal reform and bathing 
commons in late imperial St. Petersburg”, Journal of Historical 
Geography 51, s. 40–51. https://doi.org/10.1016/j.jhg.2015.11.004 
[hämtat 30.1.2022].



Arkitektur och renlighetsideologi 37

Porter, Dorothy (1999): Health, Civilization and the State. A History 
of Public Health from Ancient to Modern Times. London & New 
York: Routledge. 

Renner, Andrea (2008): ”A Nation That Bathes Together. New York 
City’s Progressive Era Public Baths”, Journal of the Society of 
Architectural Historians, 67(4), s. 504–531. https://doi.org/10.1525/
jsah.2008.67.4.504 [hämtat 30.1.2022].

Saarikangas, Kirsi (2002): Asunnon muodonmuutoksia. Puhtauden 
estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa. Helsingfors: 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Suvikumpu, Liisa (2014): Suomalaiset kylpylät. Kotimaisen 
kylpyläkulttuurin historiaa. Helsingfors: Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seura.

Vuorenjuuri, Martti (1967): Sauna kautta aikojen. Helsingfors: 
Otava.

Wiell, Karolina (2021): ”Den nordiska badfrågan och det svenska 
folkbadet 1880–1950”, Med tvål, vatten och flit. Hälsofrämjande 
renlighet som ideal och praktik ca 1870–1930, red. Johanna Annola 
m.fl. Lund: Nordic Academic Press, 19–42.
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 Läsning för nöjes skull?  Finlandssvenska 
gymnasiestuderandes läsmotivation

Jolin Slotte, Heidi Harju-Luukkainen & Mia Österlund

Den stund då en gymnasieelev får studentbetyget i sin hand inne-
bär för merparten av dessa unga samtidigt slutet på en obligatorisk 
läsning av skönlitteratur. I fortsättningen leder främst en inre 
drivkraft fram till valet att läsa en bok. Litteraturens betydelse 
för individens utveckling betonas tydligt i gymnasiets läroplan, där 
studier i synnerhet i litteratur sägs ge den studerande en bredare 
syn på livet, människorna och världen (Utbildningsstyrelsen 2019, 
70). Vikten av läsning av skönlitteratur har också uppmärksammats 
bland annat av Martha Nussbaum, som menar att skönlitteratur 
och övrig narrativ konst hjälper oss att förstå andra människor 
och yttre omständigheters inverkan på individen. Det här menar 
Nussbaum är viktigt för demokratin (Nussbaum 1997, 88). 

Den frivilliga, lustfyllda läsningen minskar ändå hos finländ-
ska barn och ungdomar och unga väljer allt mera sällan att läsa 
(Utbildningsstyrelsen 2021, 14). Denna nedgång indikerar att även 
den inre drivkraften, läsmotivationen, hos barn och unga kan antas 
minska. Läsmotivationen bland grundskoleelever kartläggs bland 
annat i samband med de internationella Pisa- och Pirls-undersök-
ningarna, men för finländska gymnasisters del har läsmotivationen 
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undersökts mycket mindre. I den här artikeln undersöker och 
diskuterar vi olika aspekter av läsmotivation hos finlandssvenska 
gymnasister. Artikeln är baserad på en enkätundersökning vid sju 
finlandssvenska gymnasier. Eftersom kön är en betydande faktor 
när det kommer till läsmotivation hos finländska 15-åringar (Leino 
m.fl. 2019, 86), fokuserar också den här artikeln på kön. Den cen-
trala forskningsfrågan är om och hur kön påverkar läsmotivationen 
hos finlandssvenska gymnasister.

En undersökning av läsmotivationen är av hävd tvärvetenskap-
lig. Artikeln angränsar därmed till ett flertal forskningsfält, exem-
pelvis läs-, motivations- och didaktisk forskning. Fundamentalt för 
dessa angränsande forskningsområden, och särskilt i föreliggande 
studie, är tyngdpunkten vid litteraturvetenskapen och vid läsning 
av skönlitteratur. Det primära syftet är att undersöka och diskutera 
specifika former av läsmotivation hos finlandssvenska gymnasie-
elever gällande skönlitteratur, från utgångspunkten att motivation 
stimulerar till handling (Guthrie & Wigfield 2000, 406; Ryan 
& Deci 2000, 54). Motivation definieras som ett mångfacetterat 
fenomen, och typen av motivation antas ha en större betydelse än 
mängden motivation vid ett aktivt läsengagemang (Deci & Ryan 
2008; Leino & Nissinen 2018). 

En allmänt antagen indelning av motivation skiljer mellan 
yttre och inre motivation. Aktiviteter som bygger på inre motiva-
tion genomförs ”för sin egen skull” (Deci & Ryan 2000), medan 
yttre motivation innebär en yttre belöning för utförd handling. 
Individer med hög inre motivation har inte ett behov av yttre sti-
mulans och är därmed också mer engagerade läsare (Deci & Ryan 
2000; Deci & Ryan 2008; Guthrie & Wigfield 2000). 

I artikeln diskuteras också social motivation, vilken känne-
tecknar en person som med nöje samtalar om böcker och gärna 
exempelvis besöker bokhandlar och bibliotek (Guthrie & Wigfield 
2000, 408; se också Haglund 2021 för en aktuell diskussion om 
sociala digitala miljöer och fankultur bland unga fiktionsläsare). 
Motivationen samspelar också med självförmågan (self-efficacy), 
vilken avser en persons tilltro till att själv klara av en handling 
i en särskild situation (Bandura 1977, 193; Bandura 1982; Blom-
gren, 2016). Självförmågan byggs upp av tidigare erfarenheter och 
upplevelser, föräldrar, jämnåriga vänner samt lärare som påverkar 
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motivationen och självförmågan hos unga läsare (Klauda & Guth-
rie 2015; Henk, Marinak & Melnick 2012/2013; Torppa, Vasalampi, 
Eklund et al. 2020).

Avsaknaden av läsmotivation utgör inte nödvändigtvis ett pro-
blem för finlandssvenska ungdomar, men uppdaterade forsknings-
data för nöjesläsning saknas för gymnasiestuderande. I början av 
2010-talet uppgav endast 1,3 % av finlandssvenska gymnasieelever 
att de aldrig läser skönlitteratur. Ytterligare uppgav 48,6 % av flick-
orna och 35 % av pojkarna att de läser skönlitteratur en eller flera 
gånger i veckan (Petas 2011, 387).1 Till följd av hur frågeställningen 
är formulerad visar Petas undersökning dock inte huruvida det rör 
sig om frivillig nöjesläsning, eller om läsningen anknyter direkt 
till undervisningen. Detta angreppssätt betyder i förlängningen 
att typen av motivation inte heller belyses. 

Ungdomar som väljer att läsa skönlitteratur på sin fritid moti-
veras inte enbart av yttre faktorer, eftersom läsningen i sådana fall 
varken är valfri eller sker för läsningens egen skull. För att komma 
åt hur ungdomar motiverar sin nöjesläsning fokuserar den här ar-
tikeln därför på inre och social motivation samt på självförmåga. 
Eftersom förbindelsen mellan läsmotivation och läsförmåga också 
redan har påvisats av såväl internationell som nationell forskning 
granskas inte detta samband här (Leino & Nissinen 2018; OECD 
2009; OECD 2019; OECD 2020). I stället är läsmotivation och dess 
anknytning till den tid som används för nöjesläsning samt kön och 
språklig bakgrund i fokus. 

1 Inom projektet Språklig mångfald – Kielitaidon kirjo utreddes finländska gymnasieelevers 
läsning och hur den påverkar deras vitsord i modersmål och litteratur. Undersökningen 
genomfördes i både svenskspråkiga och finskspråkiga skolor och sammanlagt 571 gym-
nasieelever från svenskspråkiga skolor deltog. Petas redogör för resultaten i de finlands-
svenska gymnasierna i artikeln ”Finlandssvenska gymnasieelevers textvärldar”, medan 
Anneli Kauppinen skriver om de finska skolorna i ”Lukiolaisten tekstimaisemat ja 
kieliasenteet” i Lukiolaisten äidinkieli – Suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden 
tekstimaisemat ja kirjoitutaitojen arviointi (red. Kauppinen, Lehti-Eklund, Makkonen-
Craig & Juvonen 2011).
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Den mångfacetterade läsmotivationen

Den läsinriktade motivationsforskningen är omfattande, men be-
greppsanvändningen inom fältet är dessvärre inte koherent. Flera 
studier kännetecknas av otydliga begreppsdefinitioner och begrepp 
används synonymt trots att de har olika betydelser. Enligt Con-
radi, Jang & McKenna (2013), Davis, Tonks et al. (2018), Klauda 
& Guthrie (2015) och Rättyä (2019) är en tendens att iakttagelser 
om specifika företeelser förs ihop till luddiga sammanfattningar. 
Ibland behandlas läsmotivation också som någonting endimen-
sionellt, detta även i fall där forskarna definierar läsmotivation 
som ett multidimensionellt fenomen. Till exempel faktorer som 
självförmåga, attityd och värderingar sammanförs till en endi-
mensionell konstruktion som okritiskt och ospecificerat går under 
benämningen motivation (Conradi, Jang & McKenna 2013, 154).

En annan otydlighet är vad som egentligen avses med läsning. 
Grunden för den forskning som presenteras i den här artikeln 
är en litteraturvetenskaplig tradition. Skillnaden mellan läsning 
av skönlitteratur (estetisk läsning) och läsning för att tillägna sig 
information (efferent läsning) påtalades redan av Louise M. Ro-
senblatt i verket Literature as Exploration (1939/2002; se också till 
exempel Littau 2006, 155–156; Nikolajeva 2018; Zunshine 2006). 
Begreppet läsning syftar i sammanhanget på läsning av (skön)
litteratur och avser alltså med Rosenblatts begrepp den estetiska 
läsningen. 

Med nöjesläsning avses i artikeln läsning som respondenten 
gör av fri vilja och där ansatsen för läsakten inte främst handlar 
om att förstå och tolka det lästa, utan om förnimmelser och af-
fekter som uppstår under läsakten. Den här läsarten kan också 
jämföras med den litteratursyn som Rita Felski diskuterar i Uses 
of Literature (2008), där litteraturens betydelse (meaning) finns 
i hur litteraturen används (ibid, 8). Den vardagliga läsningen är 
inte nödvändigtvis en oreflekterande lustläsning. Den skiljer sig 
ändå från den analyserande tolkningsinriktade läsningen som sker 
i undervisningssyfte, genom att den dessutom är affektiv (ibid, 2. 
Se också Littau 2006; Haglund 2021).  

Det teoretiska ramverket består ytterligare av motivationsteo-
rier som fokuserar på läsning, som Guthrie & Wigfields (2000) 
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teori om läsmotivation som mångfacetterad företeelse, Deci & 
Ryans Self-determination Theory (SDT) (2008, 2020) som redogör 
för motivation över lag, men framför allt inom skolmiljö, samt 
Henk, Marinak & Melnicks (2012/2013) modell för att utvärdera 
affektiva aspekter på läsning hos ungdomar. Dessa separata in-
riktningar inom motivationsforskningen överlappar på många sätt 
varandra. Att en individ som vill utföra en handling kommer att nå 
ett bättre resultat än någon som av olika orsaker känner sig tvingad 
att utföra handlingen är en grundläggande utgångspunkt inom 
SDT och hos Guthrie & Wigfield (Ryan & Deci 2008, 182; Guth-
rie & Wigfield 2000, 404). Henk, Marinak & Melnick fokuserar 
på läsarens självförmåga, vilken inte nödvändigtvis förutspår hens 
vilja att läsa, men lyfter fram om läsaren tror på sin förmåga att 
klara av läsningen, vilket kan påverka motivationen (Henk, Ma-
rinak & Melnick, 2012/2013, 312; Guthrie & Wigfield 2000, 405).   

En inre motiverad individ läser exempelvis av nyfikenhet, för 
att sugas in i en berättelse eller för att hen njuter av de utmaningar 
läsningen innebär. Individen har själv kontroll och upplever hand-
lingen som meningsfull (Guthrie & Wigfield 2000, 407; Ryan & 
Deci 2021, 2; Conradi, Jang & McKenna 2013, 154). Ett intresse för 
böcker, för ämnet som behandlas i litteraturen och en personlig 
uppfattning om att läsning är viktigt ingår också i den inre mo-
tivationen som ofta beskrivs som motsatsen till yttre motivation 
(Becker, McElvany & Kortenbruck 2010). 

En yttre motiverad individ har ett behov av yttre belöning 
eller erkännande för att motiveras till handling. I den här studien 
undersöks inte den yttre motivationen, men det kan ändå vara 
betydelsefullt att definiera begreppet för klarhetens skull. Yttre 
motivation kan ta uttryck i form av beröm eller högre betyg (Wang 
& Guthrie 2004) eller uppstå av att det i individens omgivning 
finns sociala krav på läsning (Unrau & Schlackman 2006). Indi-
viden njuter därmed inte nödvändigtvis av läsningen, vilket kan 
ha följden att motivationen är temporär och avbryts omedelbart 
då belöningssystemet upphör (Guthrie & Wigfield 2000, 407; 
Wigfield, Gladstone & Tursi 2016, 191). Det här menar Deci och 
Ryan är det paradoxala med motivation. Strävan efter att höja 
motivationen genom yttre belöningar, utvärderingar och följder 
riskerar nämligen att resultera i sämre prestanda och motivation, 
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i det fall att den yttre motivationen inte internaliseras (Deci & 
Ryan 2020, 1–2). 

Den andra aspekten ur Guthrie & Wigfields indelning av läs-
motivation som den här artikeln begagnar sig av är social motiva-
tion. Läsning sker i ett socialt sammanhang och tidigare upplevel-
ser, föräldrar, jämnåriga vänner samt lärare påverkar motivationen 
och självförmågan hos unga läsare (Guthrie & Klauda 2016; Henk, 
Marinak & Melnick 2012/2013; Torppa, Vasalampi, Eklund et al. 
2020). Begreppet social motivation syftar på de sociala aspekterna 
av läsning, som viljan att dela en god läsupplevelse med andra 
människor (Guthrie & Wigfield 2000, 408). Social motivation 
omfattar över lag aspekter av hur läsning och böcker är synliga i 
individens omgivning – såväl i fysiska möten med andra, som inom 
olika digitala sociala miljöer. 

Den tredje aspekten av läsmotivation som utgör den teoretiska 
grunden för den här artikeln är self-efficacy (självförmåga). Be-
greppet, myntat av Albert Bandura, avser individens tilltro till att 
själv klara av en handling i en särskild situation. Självförmågan 
påverkar hur ihärdigt och motiverat en individ tar sig an en uppgift 
som hen uppfattar som krävande (Bandura 1977, 193)2. Självför-
mågan påverkar med andra ord prestationer och självreglerande 
strategier (Bandura 2001, 10). 

Henk, Marinak & Melnick (2012/2013) diskuterar aspekter som 
kan påverka läsningen med utgångspunkt i Banduras modell för 
självförmåga. De anser att skolelever överväger fyra basfaktorer 
när de värderar sin läsförmåga, nämligen utveckling, jämförande 
iakttagelser, social bekräftelse och sinnestillstånd. Dessa basfak-
torer påverkar läsmotivationen, eftersom individens syn på sig själv 
påverkar läslusten, ihärdigheten och den tid hen väljer att lägga 
på läsningen (Henk & Melnick 1992; Henk, Marinak & Melnick 
2012/2013). 

Med utgångspunkt i de olika motivationsteorier som presen-
terats är de riktgivande forskningsfrågorna för den här artikeln: 
Hurudan är de finlandssvenska gymnasisternas inre och sociala 

2 Jan Blomgren (2016, 87) påpekar att self-efficacy översatts till svenska med olika begrepp, 
som ”självförmåga”, ”akademisk självtillit” och ”kapacitetsupplevelse”. I den här artikeln 
används begreppet ”självförmåga”, liksom Skaalvik & Skaalvik (2015) och flera andra 
svenskspråkiga studier valt att göra. 
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läsmotivation? Hurudan är de finlandssvenska gymnasisternas 
självförmåga gällande läsning? Hur mycket tid sätter de finlands-
svenska gymnasisterna på nöjesläsning?

Eftersom flera tidigare studier har visat att det finns skillnader 
mellan pojkars och flickors läsmotivation togs kön med som en 
aspekt som kan tänkas påverka läsmotivationen (Wolters et.al. 
2014, 507). Flickor tenderar till exempel att rapportera högre ni-
våer av självförmåga samt inre och social motivation än jämnåriga 
pojkar när det gäller läsning (Baker & Wigfield 1999; Medford & 
McGeown 2012). Det finns också indikationer om att skillnaderna 
mellan könen består hos äldre ungdomar, men de är inte lika tyd-
liga och verkar inte gälla all form av läsmotivation (Wolters et al. 
2014; Medford & McGeown 2012; Sturtevant & Kim, 2010). 

Metod och enkätundersökningens utformning

Undersökningen genomfördes under åren 2017 och 2018 i sju 
svenska gymnasier i Finland. Sammanlagt 230 respondenter deltog 
i undersökningen, varav 127 var flickor, 98 pojkar och 5 personer 
antingen identifierar sig vid ett annat kön, eller inte uppgav sitt 
kön. De här fem exkluderades från undersökningen, eftersom 
gruppen var så liten. Åldern på respondenterna varierade mellan 
16 och 19. 

Urvalet av deltagarna var slumpmässigt, men kan ändå för-
modas representera gymnasister i Svenskfinland tämligen väl, 
eftersom skolorna var av varierande storlek och belägna på orter 
av olika storlek i huvudstadsregionen, övriga Nyland och Öster-
botten. Utredningen genomfördes under gymnasisternas vanliga 
lektionstid och deltagandet var frivilligt.3 Vid de flesta material-
insamlingstillfällena närvarade en lärare, medan artikelns första 
skribent distribuerade enkäten och gav instruktioner, detta för att 

3 I enlighet med Forskningsetiska delegationens riktlinjer anhölls inte om lov av vård-
nadshavare, eftersom deltagarna i åldern 15–19 uppfattades som tillräckligt mogna att 
kunna avgöra om sitt deltagande i den anonyma enkätundersökningen. Forskningsetiska 
nämnden vid Åbo Akademi beviljade forskningsetiskt tillstånd för genomförandet av 
undersökningen och samtliga respondenter gav sitt informerade samtycke för deltagan-
det. Lärarna tillhandahöll alternativa aktiviteter för de gymnasieelever som inte ville 
delta.
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betona att undersökningen inte var en del av undervisningen, att 
deltagandet var frivilligt och för att säkerställa att instruktionerna 
var likalydande för samtliga respondenter. Respondenterna fyllde i 
enkäten på dator eller med sin egen mobil i programmet E-lomake.

Den del av undersökningen som gällde motivation bestod av 34 
frågor och utarbetades utgående från tidigare, väl etablerade fråge-
formulär inom motivations- och läsforskningen. Enkätens utform-
ning presenteras i tabell 1. I frågebatteriet ingår elva påståenden från 
läslustindexet i Pisa-undersökningen. De här påståendena berör 
inre och social motivation, vilka skapar två skilda sammansatta 
index. Självförmågan har undersökts med fyra sammansatta index, 
som ursprungligen presenterats i The Reader Self-Perception Scale 
2 (Henk, Marinak & Melnick 2012/2013). De olika sammansatta 
indexen är utveckling (progress) som lyfter fram hur respondenten 
uppfattar sin egen läsutveckling, jämförande iakttagelser (observa-
tional comparison) som kartlägger hur respondenten uppfattar sin 
läsning i jämförelse med jämnåriga, social bekräftelse (social feed-
back), som utforskar hur respondenten uppfattar att lärare och 
föräldrar uppskattar hens läsning och sinnestillstånd (physiological 
states), som utformats för att fånga respondentens känslor inför 
och fysiska upplevelse av läsning. (Melnick, Henk & Marinak 
2009, 6). Vid utvärderingen av mätinstrumentets användbarhet 
har Cronbachs alfa uträknats för samtliga sammansatta index för 
att bedöma korrelationen mellan de olika påståendena. Cronbachs 
alfa presenteras i tabell 1, i parentes längst ner i tabellen. 

Respondenterna markerade sina svar på en likertskala från 
1–4, vilket hindrade dem från att välja ett neutralt svar. Följande 
formuleringar användes för indexen för självförmåga samt inre och 
social motivation: Håller absolut inte med (1), Håller inte med (2), 
Håller med (3), Håller absolut med (4). För påståendena Jag läser 
bara om jag måste, Jag tycker det är svårt att läsa ut böcker, För mig 
är läsning slöseri med tid, Jag läser bara för att få den information jag 
behöver och Jag kan inte koncentrera mig på läsning mer än några 
minuter, vilka ingår i indexet för inre motivation, genomfördes 
en omvänd kodning i analysskedet, eftersom formuleringen var 
omvänd till de övriga påståendena. 
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Tabell 1. Enkätfrågor enligt sammansatta index
Inre motivation Social 

motivation
Utveckling Jämförande 

iakttagelser
Social 
bekräftelse

Sinnestillstånd

Jag läser bara 
om jag måste

Jag tycker 
om att 
prata om 
böcker 
med andra 
människor

Jag läser 
bättre idag än 
i fjol

Jag behöver 
mindre hjälp 
än andra 
jämnåriga 
med läsning

Andra 
jämnåriga 
tycker att 
jag läser 
bra

Läsning är en 
aktivitet som 
jag gillar

Läsning är en 
av mina favorit-
sysselsättningar

Jag går 
gärna till en 
bokhandel 
eller ett 
bibliotek

Jag kan läsa 
svårare texter 
idag än i fjol

När jag läser 
förstår jag 
vad orden 
betyder, 
oftare 
än andra 
jämnåriga

Mina lärare 
tycker att 
jag är en 
god läsare

Jag blir lugn av 
att läsa

Jag tycker det är 
svårt att läsa ut 
böcker

Jag är glad 
om jag får 
en bok i 
present

När jag läser 
behöver jag 
inte kämpa 
lika mycket 
som ifjol för 
att förstå 
innehållet i 
texten

Jag läser 
snabbare 
än andra 
jämnåriga

Min familj 
tycker att 
jag är en 
god läsare

Jag är stolt över 
hur bra jag 
läser

För mig är 
läsning slöseri 
med tid

Jag gillar att 
tala om vad 
jag tyker 
om böcker 
som jag har 
läst

Jag förstår 
det jag läser 
lättare nu än 
i fjol

Jag förstår 
innehållet i 
texter lättare 
än andra 
jämnåriga

Mina lärare 
tycker 
att jag är 
bra på att 
förstå det 
jag läser

Jag tror att 
läsning kan 
vara lugnande

Jag läser bara 
för att få den 
information jag 
behöver

Jag och 
mina 
vänner 
byter och 
lånar gärna 
böcker med 
varandra

Jag har blivit 
bättre på 
uppgifter i 
skolan som 
kräver läsning

Jag verkar 
förstå vad 
ord betyder 
oftare 
än andra 
jämnåriga

Jag blir glad av 
att läsa

Jag kan inte 
koncentrera 
mig på läsning 
mer än några 
minuter

Jag kan 
koncentrera 
mig på 
läsning bättre 
än i fjol

Jag tycker om 
att läsa

Jag läser 
snabbare än 
i fjol

Jag kan 
analysera 
det jag läser 
bättre än 
i fjol

a= 0.83 a= 0.87 a= 0.86 a= 0.80 a= 0.80 a= 0.88
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Nöjesläsningens nivå mättes med frågan Ungefär hur mycket tid 
ägnar du vanligtvis åt att läsa för nöjes skull? Också för den frågan 
användes en likertskala på 1–4, med svarsalternativen: Jag läser inte 
för nöjes skull (1), 30 minuter eller mindre per dag (2), Mer än 30 
minuter men mindre än 60 minuter per dag (3) och Mer än en 
timme per dag (4).

Resultat 

Resultatet från flervalsfrågorna beräknades genom oberoende t-
test. Ett oberoende t-test jämför svaren mellan individerna i två 
oberoende grupper, i detta fall kön. Svaren från enkätfrågorna 
gällande självförmåga, inre motivation och social motivation 
kan anses vara normalfördelade. Eftersom respondenternas svar 
gällande uppskattningen av den tid de sätter på nöjesläsning inte 
var normalfördelad genomfördes ett icke-parametriskt Mann-
Whitney U-test för nöjesläsningsvariabeln.

I tabell 2 presenteras medelvärdet och standardavvikelsen av 
svaren för de olika sammansatta indexen enligt kön. Här pre-
senteras även resultaten för det oberoende t-testet samt Mann-
Whitney U-testet. Resultatet för enkätundersökningen visar att 
flickorna rapporterade högre inre motivation (M = 2,66; SD = 0.59) 
än pojkarna (M = 2,46; SD = 0.56). Den här skillnaden var signi-
fikant (t[223] = 2,53; p = 0,01). Den representerade en liten effekt 
(d = 0,35). Flickorna rapporterade även en högre social motivation 
(M = 2,00; SD = 0.58) än pojkarna (M = 1,62; SD = 045). Även 
den här skillnaden var signifikant (t[223] = 5,23; p = 0,00). Den 
representerade en medelstor effekt (d = 0,73). Självförmågan mättes 
med det sammansatta indexet RSPS2. Resultatet visar att flickorna 
rapporterade en lite högre nivå av självförmåga (M = 2,69; SD = 
0.40) än pojkarna (M = 2,64; SD = 0.37). Skillnaden var dock inte 
signifikant (t[223] = 0,82; p = 0,41).

Det icke-parametriska testet Mann-Whitney U visade att 
nivån av nöjesläsning bland flickorna (Mdn = 2) inte heller skiljde 
sig signifikant från pojkarnas nivå av nöjesläsning (Mdn = 1) U = 
5294,00; z = −2,14; p = 0,03; r = −0,02.
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Eftersom resultatet för självförmågan inte var signifikant genom-
fördes ytterligare ett oberoende t-test för de sammansatta indexen, 
för att undersöka om det fanns en skillnad för de olika aspekterna 
av självförmågan. Resultatet, som presenteras i tabell 3, visade att 
flickorna rapporterade en högre nivå för social bekräftelse (M = 
2,80; SD = 0,46) än pojkarna (M = 2,65; SD = 0.48). Skillnaden var 
signifikant (t[223] = 2,39; p = 0,02). För sinnestillstånd rapporterade 
flickorna också en högre nivå (M = 2,80; SD = 0.61) än pojkarna 
(M = 2,46; SD = 0.55). Skillnaden var signifikant (t[223] = 4,36; p 
= 0,00). Det fanns också en skillnad mellan könen när det kom 
till utveckling, men då rapporterade pojkarna en högre nivå (M 
= 2,85; SD = 0.41) än flickorna (M = 2,69; SD = 0.42). Också den 
skillnaden var signifikant (t[223] = –2,87; p = 0,01). För jämförande 
iakttagelser rapporterade pojkarna igen en högre nivå (M = 2,57; 
SD = 0.52) än flickorna (M = 2,47; SD = 0.55). Den skillnaden var 
dock inte signifikant (t[223] = –1,44; p = 0,15).

Tabell 2. Deskriptiva värden, T-testets och Mann-Whitney U-testets resultat för inre 
 motivation, social motivation, självförmåga och nöjesläsning, enligt kön

Flicka
n = 127

Pojke
n = 98

t-värde p-värde Coheń s d Mann-
Whitney U

z-värde r-värde

Inre motivation M (SD) 2.66 
(0.59)*

M (SD) 2.46  
(0.56)*

t[223] = 
2.53

0.01 0.35

Social motivation M (SD) 2.00 
(0.58)*

M (SD) 1.62 
(0.45)*

t[223] = 
5.23

0.00 0.73

Självförmåga M (SD) 2.69 
(0.40)*

M (SD) 2.64 
(0.37)*

t[223] = 
0.82

0.41

Nöjesläsning Mdn  (IQR) 
2.00  (1)**

Mdn  (IQR) 
1 (1)**

0.03 5294.00 –2.142 0.02

* M= medelvärde
SD = Standardavvikelse 
**Mdn = Median
IQR = Interquartile range
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Tabell 3. T-testets resultat för sammansatta index inom självförmågan
Flicka
n = 127

Pojke
n = 98 t-värde p-värde Cohen´s d

Utveckling M (SD) 2.69 
(0.42)*

M (SD) 2.85 (0.41)* t[223] = –2.87 0.01 –0.39

Jämförande 
iakttagelser

M (SD) 2.47 
(0.55)*

M (SD) 2.57 (0.45)* t[223] = -1.44 0.15 –0.20

Social bekräftelse M (SD) 2.80 
(0.46)*

M (SD) 2.65 
(0.48)*

t[223] = 2.39 0.02 0.32

Sinnestillstånd M (SD) 2.80 
(0.61)*

M (SD) 2.46 
(0.55)*

t[223] = 4.36 0.00 0.60

* M= medelvärde
SD = Standardavvikelse 

Diskussion

Den studie som presenteras i den här artikeln undersöker olika 
aspekter av läsmotivation och nivån av nöjesläsning hos finlands-
svenska gymnasister. Undersökningen visar att det finns en sig-
nifikant skillnad mellan könen när det gäller inre motivation och 
social motivation hos studerande i finlandssvenska gymnasier. 
Huvudresultatet av studien är att den visar att flickorna är mera 
motiverade att läsa för nöjes skull än pojkarna. Det här verkar 
ändå inte synas i nivån av nöjesläsning, eftersom skillnaden mellan 
flickorna och pojkarna här inte är signifikant. Det förefaller med 
andra ord som att flickorna skulle vara mera motiverade att läsa 
för nöjes skull, men av någon orsak inte gör det. 

Pojkarna rapporterar i genomsnitt att de inte alls läser för nöjes 
skull, medan största delen av flickorna anger att de läser för nöjes 
skull 30 minuter eller mindre per dag. I den här undersökningen 
framkommer inte de bakomliggande orsakerna till den låga nivån 
av nöjesläsning bland de finlandssvenska gymnasisterna, men den 
kan antas ha samband med den låga nivån av läsmotivation. Vad 
den låga nivån av läsmotivation beror på är endast spekulationer, 
men man kan fråga sig om det till exempel har sin grund i en hög 
ambitionsnivå för gymnasiestudierna, vilket gör att det helt enkelt 
inte finns tid eller ork för nöjesläsning. En annan möjlig förklaring 
är att studerande i gymnasiet främst läser skönlitteratur för skolun-
dervisningens skull, vilket kunde betyda att de inte uppfattar att de 
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gör det för nöjes skull, utan för att det hör till skoluppgifterna. En 
tredje orsak kan vara att gymnasisterna helt enkelt aldrig uppövat 
en rutin för nöjesläsning.

Med tanke på ett långsiktigt läsengagemang kan resultatet i 
den här undersökningen uppfattas som bekymmersam, eftersom 
såväl den inre motivationen som den sociala motivationen bör 
tolkas vara låg bland både pojkar och flickor. Den likertskala som 
användes i undersökningen gav visserligen inte respondenterna en 
möjlighet att välja ett neutralt svarsalternativ, vilket kan uppfattas 
som problematiskt. Samtidigt är det ändå ett faktum att inget 
medeltal, för något av de sammansatta indexen, når upp till ett 
resultat som kunde tolkas som att de finlandssvenska gymnasis-
terna känner läslust. Ett medelvärde på under tre bör tolkas som att 
respondenterna inte håller med, eller absolut inte håller med om att 
de känner inre motivation eller social motivation. Resultatet visar 
att de flesta respondenterna håller med om att de bara läser om de 
måste och att de bara läser för att få den information de behöver.   

När det kommer till självförmågan, det vill säga hur gymna-
sisterna uppskattar sin egen läsning, är skillnaden mellan könen 
inte signifikant, även om flickorna rapporterade en något högre 
nivå. En noggrannare analys visar ändå att det finns signifikanta 
skillnader inom självförmågan. Resultatet visar att flickorna upp-
fattar att de får mera bekräftelse för sin läsning av lärare, vänner 
och familjen. För dem är läsningen också en större njutning än för 
pojkarna, vilket framkommer av resultatet för det sammansatta in-
dexet sinnestillstånd. Pojkarna uppger ändå att de utvecklats mera 
som läsare under det senaste året än flickorna. De har också bättre 
självförtroende när det kommer till läsning än flickorna. Pojkarna 
uppfattar med andra ord att de läser bättre än sina jämnåriga. I 
den här undersökningen utreddes ändå varken läs-, analys- eller 
tolkningsförmåga hos respondenterna, så det framkommer inte 
om det finns en grund till pojkarnas uppfattning. Det är också 
nämnvärt att flickorna i högre grad rapporterar att de får respons 
om att de är goda läsare, men ändå anger att de uppfattar sin läs-
ning vara på samma nivå eller sämre än hos jämnåriga. 
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Avslutning

Nivån av nöjesläsning bland finlandssvenska gymnasieelever bör, 
som denna studie visat, uppfattas som låg. Största delen av re-
spondenterna i den här undersökningen rapporterar nämligen att 
de över huvud taget inte läser för nöjes skull. Detta resultat är 
mycket oroväckande. Tidigare forskning har visat att läsmotivatio-
nen och läslusten hos elever i finlandssvenska grundskolor är låg, 
men det samma gäller också som studien visat för finlandssvenska 
gymnasister. En väsentlig fråga är därför hur utbildningssektorn 
ska kunna tackla den här problematiken, som inte endast gäller 
finlandssvenska eller finländska ungdomar, utan är en välkänd 
problematik också internationellt. Läsmotivationen som stöt-
tar barn och ungas läslust är därmed en högaktuell fråga med 
kraftfulla samhälleliga implikationer. Ändå är det svårt att utröna 
enkla orsakssammanhang. Barn och unga som känner läslust och 
är läsmotiverade växer nämligen inte nödvändigtvis upp till läsmo-
tiverade ungdomar eller vuxna med läslust. Likaså upplever barn 
som saknar inre motivation till läsning kanske aldrig en förändring 
som skulle leda till att de som vuxna väljer att läsa en bok.

Denna artikel och den läsundersökning den vilar på är en 
ansats till att utforska några aspekter av den mångfacetterade 
läsmotivationen hos finlandssvenska ungdomar. Litteraturens 
betydelse för individens utveckling uppfattas i såväl grundsko-
lans som gymnasiets läroplan som påfallande viktig. En väsentlig 
fråga är därför hur ungdomarna ska uppleva läsningens effekter, 
om de inte alls läser för sitt eget nöjes skull, utan endast läser 
av yttre motivation. Hur finlandssvenska barn och ungdomar ska 
uppmuntras till läsning av litteratur, om de varken känner en inre 
motivation eller en social motivation till läsning och dessutom har 
en låg uppfattning om sin självförmåga är därmed en fråga som 
bör få ett svar. Resultatet av den undersökning som presenteras i 
den här artikeln visar att det behövs mera forskning kring hur läs-
motivationen bland äldre ungdomar kan byggas upp och bevaras. 
Förhoppningen är att fördjupad kunskap om läsmotivation också 
ska leda till bättre metoder för att motivera barn och ungdomar 
till ett livslångt läsengagemang.
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Essäer

Valet som bara kom och gick  – reflektioner 
kring välfärdsområdesvalet 2022

Thomas Karv

Upptakten

En riktig långkörare i finsk politik fick sitt slut sommaren 2021 när 
en riksdagsmajoritet slutligen lyckades rösta igenom en omfattande 
social- och hälsovårdsreform. Detta medförde samtidigt att den 
största förvaltningsreformen under Finlands självständighet kunde 
verkställas. Det är värt att påminna om att arbetet med reformen 
inleddes redan 2005 av den då Matti Vanhanen-ledda regeringen 
och att reformen därför är ett resultat av ett synnerligen omfat-
tande förhandsarbete. Hur svårt det faktiskt har varit att uppnå 
någon form av politisk enighet kring en reform illustreras väl av 
att samtliga av Vanhanens efterträdareefterträdare – det vill säga i 
tur och ordning Mari Kiviniemi, Jyrki Katainen, Alexander Stubb 
och Juha Sipilä – alla misslyckades med den föga avundsvärda 
uppgiften att driva igenom reformen (Hyynynen 2019). Det var 
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därmed ingen liten bedrift som den Sanna Marin-ledda regeringen 
lyckades med, vilket speciellt föregångaren Juha Sipilä kan intyga. 
Det var ju som bekant misslyckandet med att driva igenom deras 
version av en social- och hälsovårdsreform som till sist fick Sipilä-
regeringen att falla några veckor innan riksdagsvalet 2019. 

I och med att den Marin-ledda regeringen består av fem partier 
med en långt ifrån enhetlig syn på social- och hälsovårdsfrågor 
blev också slutresultatet en tydlig politisk kompromiss. Att inget 
parti någonsin blir ”riktigt nöjd” är delvis också ett resultat av vårt 
politiska system, där flerpartiregeringar med ett brett ideologiskt 
spektrum har kommit att bli något av en regel (Mykkänen & 
Virtanen 2020). Utan att slösa dyrbart utrymme på att gå igenom 
de politiska skiljelinjerna när det gäller partiernas syn på social- 
och hälsovård går det ändå att konstatera att slutresultatet med 
reformen, i all korthet, blev att skapa 21 nya så kallade välfärds-
områden med ansvar för organiseringen av social- och hälsovård 
samt räddningsväsendet inom det specifika området. Samtidigt 
fick Helsingfors stad och Åland fortsätta organisera sina social- 
och hälsovårdstjänster enligt egen praxis.

För att den politiska styrningen i dessa välfärdsområden även 
skulle åtnjuta en direkt demokratisk legitimitet beslöt riksdagen 
samtidigt att ett helt nytt politiskt val skulle introduceras, det så 
kallade välfärdsområdesvalet. Detta medförde därmed att med-
borgare inom varje välfärdsområde skulle utse ledamöter till ett 
välfärdsområdesfullmäktige, bestående av mellan 59 och 79 nya så 
kallade välfärdsområdesfullmäktigeledamöter, totalt 1369 stycken. 
För detta ändamål lyckades de politiska partierna samla ihop hela 
10 584 kandidater. Ett politiskt val kräver oftast en tillhörande 
valkampanj, och med tanke på att få politiska teman borde upp-
fattas som viktigare än social- och hälsovårdsfrågor skulle man 
kanske ha kunnat förvänta sig ett stort intresse bland den breda 
allmänheten, media och de politiska partierna för det nya valet. 
Utan att gå händelserna i förväg så kan jag redan här berätta att 
så tyvärr inte blev fallet. Själva valdagen inföll den 23 januari 2022, 
med en förhandsröstning som inleddes redan den 12 januari.

Själva valrörelsen inför detta historiska val kom i gång väldigt 
sent, och fick därtill ta ett julavbrott innan det ens kändes som att 
det hade kört i gång på riktigt. Detta samtidigt som den pågående 
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pandemin, och mer specifikt coronavirusvarianten omikron som 
då härjade i Finland, ytterligare bidrog till att dra ner på den så 
kallade valfebern. En valfeber som fram tills julen bäst kan be-
skrivas som mild. Till den utsträckning som det faktiskt till slut 
blev en valdebatt kretsade den till största delen kring den fortsatta 
tillgången till närservice, specifikt om huruvida alla mindre kom-
muner med en lokal hälsovårdsstation skulle få ha kvar dessa efter 
reformen, hur man skulle få upp lönenivåerna inom vården, hur 
man skulle kunna minska på vårdköerna och till vilken utsträck-
ning privata aktörer skulle användas för att underlätta vårdtrycket. 
De tv-sända valdebatterna inför valet blev ändå relativt sakliga, 
och den mest framträdande skiljelinjen mellan partierna verkade 
utgöras av huruvida partiet var en del av regeringen eller inte. När 
valdagen slutligen kom den 23 januari var valtemperaturen ändå 
fortsättningsvis på sin höjd ljummen. Det var alltså föga över-
raskande att det inför valet spekulerades om ett lågt valdeltagande, 
som skulle dra ner på de nyinvaldas politiska legitimitet.

Resultatet

Innan vi går vidare kan det vara bra att påminnas om hur själva 
valet faktiskt slutade. Inför valet hade opinionsmätningarna redan 
en längre tid antytt att Samlingspartiet skulle komma att bli det 
största partiet (Yle 7.1.2022; Helsingin Sanomat 16.12.2021). Sam-
lingspartiet blev också en av valets två stora vinnare genom att 
få störst andel röster (21,6 %), totalt 289 mandat och genom att 
lyckas bli det största partiet i sex välfärdsområden. Den andra 
stora valvinnaren blev Centern, som lyckades få det största antalet 
enskilda mandat (297), tredje mest röster totalt (19,2 %). Därtill blev 
Centern även det största partiet i hela nio välfärdsområden, flest av 
alla partier. Statsministerpartiet Socialdemokraterna (SDP) gjorde 
ett val ungefär i linje med förväntningarna, och lyckades komma 
tvåa efter Samlingspartiet i den totala andelen av rösterna (19,3 %) 
och trea när det kom till antal mandat (277), samtidigt som de blev 
det största partiet i fyra välfärdsområden. Detta innebar att de tre 
traditionellt sett största partierna i Finland tillsammans lyckades 
få 60,1 % av de totala rösterna och 63,0 % av de totala mandaten.
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Sannfinländarna gick för första gången in i en valrörelse ledd av 
Riikka Purra, som så sent som i augusti 2021 hade ersatt Jussi Halla-
aho som partiordförande. Purras elddop som partiordförande blev 
däremot långt ifrån någon succé, i och med att partiet endast fick 
11,1 % av rösterna, fyra procentenheter sämre än i kommunalvalet 
2021, och totalt 155 mandat. Betydligt sämre än förväntat gick det 
även för De Gröna, som till sist landade på för partiet blygsamma 
7,4 % av rösterna och 90 mandat. En del av förklaringen till De 
Grönas dåliga valresultat var att Helsingforsborna inte kunde rösta 
i valet, det kanske starkaste lokala fästet för De Gröna, och därtill 
var detta en valrörelse var miljöfrågorna, partiets kärnområde, inte 
var särskilt framträdande. Vänsterförbundet gjorde ett resultat un-
gefär i linje med förväntningarna och landade på 8,0 % av rösterna 
och 100 mandat. Det kan även nämnas att detta var den första 
gången sedan riksdagsvalet 2007 som Vänsterförbundet lyckades 
med bedriften att få en större andel av rösterna än De Gröna. 
Vänsterförbundets partiordförande Li Andersson blev därtill hela 
valets röstdrottning med 7797 personliga röster. 

Svenska folkpartiet (SFP) gjorde ett val i linje med förvänt-
ningarna och landade på 4,9 % av rösterna och totalt 76 mandat. I 
jämförelse med både kommunalvalet 2021 (4,7 %) och riksdagsvalet 
2019 (4,4 %) var valresultatet också en liten förbättring. Därtill 
blev SFP det största partiet i två välfärdsområden och blev också 
det enda partiet som lyckades med konststycket att få en enkel 
majoritet inom ett välfärdsområde (Österbotten). Mer om det 
senare. Även Kristdemokraterna gjorde ett val i enlighet med 
förväntningarna och landade slutligen på 4,2 % av rösterna och 
totalt 57 mandat. Kristdemokraterna lyckades även öka andelen 
röster i jämförelse med kommunalvalet 2021 (3,9 %). Rörelse Nu 
gjorde ett val ungefär i linje med förväntningarna och fick 1,8 % av 
rösterna och totalt 20 mandat. Resultatet var ändå en procentuellt 
stor förbättring i jämförelse med kommunalvalsresultatet 2021 
(1,3 %). Det nygrundade partiet Makten tillhör folket, lett av den 
tidigare sannfinländaren Ano Turtiainen som inte själv ställde upp 
i valet, fick 1,3 % av rösterna och totalt 10 mandat.

Om vi övergår till att se närmare på lite detaljer kopplade till 
valresultatet kan vi först konstatera att valdeltagandet slutligen 
landade på låga 47,5 %, som var betydligt lägre än i kommunalvalet 
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2021 (55,1 %) men ändå aningen högre än i Europaparlamentsvalet 
2019 (42,7 %). Resultatet har passande därmed beskrivits som en 
”avvärjningsseger för valdeltagandet” (Pekola-Sjöblom, citerad i 
Karhunen & Pekola-Sjöblom 2022) i och med att de mest pessi-
mistiska prognoserna kring valdeltagandet ändå inte infriades. Det 
kan även nämnas att medelåldern bland de invalda blev 51 år och 
att 53 % av de invalda är kvinnor. Som jämförelse är medelåldern 
den samma som efter kommunalvalet 2021 men högre än efter 
riksdagsvalet 2019 (47 år) och att andelen invalda kvinnor var 40 
% i kommunalvalet 2021 och 48 % i riksdagsvalet 2019. Av de totalt 
110 riksdagsledamöter som ställde upp i valet blev också 107 invalda 
och 70 % av de invalda är redan folkvalda kommunalpolitiker, 
vilket innebär att hela 78 % av de invalda redan var folkvalda på 
antingen kommunal- eller nationell nivå eller båda (Karhunen & 
Pekola-Sjöblom 2022). En ytterligare intressant detalj var att en 
märkbart hög andel av de invalda dessutom hade en bakgrund 
inom vården (Sundholm 2022), vilket delvis kan förklaras av att de 
politiska partierna medvetet hade valt att ställa upp en hög andel 
kandidater med en sådan bakgrund, samtidigt som det verkar ha 
upplevts som en merit också bland väljarna. Grovt generaliserat 
består därför Finlands 21 välfärdsområdesfullmäktigen av en liten 
andel riksdagsledamöter, en stor andel lokalpolitiker och en stor 
andel ledamöter med bakgrund inom vården. 

Vad händer nu?

Välfärdsområdenas egentliga verksamhet inleds 1.1.2023, men 
mandatperioden för de nyinvalda ledamöterna inleddes redan i 
mars 2022. De fick därför cirka nio månader på sig att tillsammans 
med ledande tjänstemän sätta ramarna för respektive välfärdsom-
råde, och då bland annat besluta om den kortsiktiga servicestruk-
turen och innehållet i förvaltningsstadgan som ska leda verksam-
heten inom dessa områden. I korthet förväntas dessa ledamöter ta 
fram riktlinjer för hur kvaliteten på social- och hälsovården kan 
förbättras, hur vårdköerna ska förkortas och samtidigt göra hela 
social- och hälsovårdssektorn mer kostnadseffektiv. Hur denna 
ekvation i praktiken ska lösas ska bli väldigt intressant att följa. 
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Om jag tar mig friheten att spekulera så misstänker jag att det inte 
tar särskilt länge innan till exempel hälsovårdsstationer på en del 
mindre orter kommer att börja hotas med nedläggning och att en 
del läkartjänster kommer att börja förflyttas från hälsovårdssta-
tioner ute i periferin till tätorterna. Senast då kommer det nog att 
åtminstone gå upp för befolkningen utanför tätorterna vad denna 
gigantiska reform i värsta fall kan komma att innebära för dem. 

Följande gång finländare röstar i ett välfärdsområdesval kom-
mer det att organiseras i samband med ett kommunalval, vilket blir 
i juni 2025. Inför den valdagen kommer det att bli speciellt intres-
sant att se hur riksdagsledamöterna resonerar och huruvida de 
väljer att prioritera att i fortsättningen endast kandidera i antingen 
kommunal- eller i välfärdsområdesvalet, och personligen tror jag 
att en majoritet kommer att välja det sistnämnda. För tillfället har 
vi i Finland 101 politiker som samtidigt är folkvalda beslutsfattare 
i ett kommunfullmäktige, välfärdsområdesfullmäktige och riks-
dagen. Under den tid som nu följer fram tills valen 2025 är det nog 
ett flertal av dessa som kommer att inse att tiden inte räcker till för 
att vara aktiv på alla tre förvaltningsnivåer, alternativt kommer vi 
att få se lagstiftning som begränsar hur många stolar en folkvald 
politiker samtidigt kan sitta på. En ytterligare intressant utveck-
ling att följa med är hur många välfärdsområden som går in för att 
ha hel- eller deltidsavlönade välfärdsområdespolitiker, då främst 
gällande fullmäktigeordförande och styrelseordförande. Dessa 
förtroendeuppdrag kommer troligtvis att bli väldigt tidskrävande, 
speciellt inledningsvis, vilket betyder att det kan vara enda sättet 
för folk som ännu är i arbetsför ålder att åta sig dessa uppdrag. 

Österbotten

Ur ett finlandssvenskt perspektiv kan det också vara intressant att 
se närmare på Österbottens välfärdsområde, det enda välfärds-
området var en majoritet av befolkningen har svenska som mo-
dersmål. Österbottens välfärdsområde uppvisade också det högsta 
valdeltagandet (53,9 %) och blev därtill det enda välfärdsområdet 
där ett enskilt parti lyckades få enkel majoritet i ett välfärdsområ-
desfullmäktige genom att SFP fick 32 av 59 mandat. Resultatet var 
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däremot ingen överraskning i sig då det var nästan helt i linje med 
de prognoser som hade gjorts inför valet utgående från de kom-
munalpolitiska maktförhållandena (Pekola-Sjöblom 2021). Detta 
medför ändå att så länge partiets ledamöter är inbördes eniga kan 
de inom partiet ta beslut utan att behöva söka kompromisser över 
partigränserna. Samtidigt medför detta även att SFP kommer att 
ses som direkt ansvariga för en del inledande beslut som kanske 
inte är särskilt populära, vilket möjligtvis kan komma att få ef-
fekter på framtida valresultat. Att SFP därtill redan åtnjuter en 
enkel majoritet inom en majoritet av kommunfullmäktigen inom 
Österbottens välfärdsområde skapar därtill en vardag för många 
österbottningar var SFP:s inflytande är överväldigande. Stor makt 
medför ett stort ansvar, en uppmaning som även framfördes på 
ledarplats av Viveca Dahl i Vasabladet dagen efter valet (24.1.2022), 
och det kommer att bli intressant att följa hur SFP hanterar detta 
ansvar. Inför valet var det också en hel del spekulation i Österbot-
ten kring huruvida alla 14 medlemskommuner skulle klara av att få 
lokal representation i det nya välfärdsområdesfullmäktige. Slutre-
sultatet blev att endast Kaskö, välfärdsområdets minsta kommun, 
blev helt utan en lokal representation efter valet. Att detta ska 
komma att ha någon direkt inverkan på Kasköbornas vardag och 
tillgång till social- och hälsovårdstjänster har jag ändå väldigt svårt 
att se. Nämnas kan också att Kaskö blev en av totalt 51 kommuner 
som nu saknar lokal representation i ett välfärdsområdesfullmäk-
tige (Karhunen & Pekola-Sjöblom 2022). 

Sammanfattning

Välfärdsområdesvalet lyckades tyvärr inte engagera medborgarna i 
samma utsträckning som övriga nationella val. Det i sig var förstås 
inte särskilt överraskande givet de specifika omständigheterna, och 
frågan är om det inte skulle ha varit klokare att skjuta upp valet 
med någon månad. Det speciellt med tanke på att regeringen valde 
att slopa en stor del av restriktionerna bara några veckor efter att 
valet hade gått av stapeln. Detta skulle möjligtvis ha resulterat 
i ett lite högre valdeltagande, även om jag har svårt att tro att 
det faktiska utfallet skulle ha förändrats nämnvärt. Utan att ta 
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ställning till huruvida social- och hälsovårdsreformen kommer att 
gå till historieböckerna som en lyckad reform eller inte – det är 
förstås alldeles för tidigt att spekulera i – så medför reformen i sig 
en stor förändring i det finska förvaltningssystemet. Hur denna 
nya förvaltningsnivå ska finna sin plats mitt emellan det lokala och 
det nationella, och i medborgarnas medvetande, ska bli intressant 
att följa. 

Till skillnad från både kommunalt och nationellt förtroende-
valda kommer välfärdsområdespolitikerna att ha ett åtminstone 
tematiskt mer fördjupat politiskt mandat. I och med att dessa le-
damöter grovt taget ”endast” kommer att besluta i frågor relaterade 
till organiseringen av social- och hälsovård, samt räddningsväsen-
det, borde en yrkesmässig bakgrund och insyn i nämnda sektorer 
vara en klar fördel vid beslutsfattandet. Enligt mig är det ingen 
överdrift att påstå att en politiker som besitter en djupare insyn 
inom ett specifikt verksamhetsområde har en fördel av denna bak-
grund när det kommer till att fatta långsiktigt hållbara beslut inom 
just det området. Samtidigt ska man förstås inte heller överskatta 
den faktiska betydelsen av att en stor del av välfärdsområdespoli-
tikerna har en yrkesmässig bakgrund inom social- och hälsovård. 
I slutändan är det ändå de ekonomiska realiteterna som till en stor 
grad styr det politiska beslutsfattandet. 

Sett ur ett rikspolitiskt perspektiv kan valresultatet medföra en 
hel del utmaningar för det fortsatta regeringssamarbetet, ett sam-
arbete som inte heller tidigare har verkat fungera särskilt friktions-
fritt. Mycket möjligt har valresultatet bidragit till att Centern, med 
partiordförande Annika Saarikko i spetsen, kommer ur valrörelsen 
med ett stärkt självförtroende. Detta kan resultera i att partiet nu 
kommer att försöka flytta fram och stärka positionen ytterligare 
inom regeringen, med ökade risker för spänningar inom reger-
ingen som följd. Detta speciellt med tanke på att det, i skrivande 
stund, bara är knappt ett år kvar till följande riksdagsval. Därtill 
gjorde även De Gröna ett dåligt val, och känner därför säkert 
av samma orsak att det är dags att höja regeringens miljöprofil 
och flytta fokus till partiets tyngdpunktsområden. Hur dessa två 
partier med varierande syn inom en rad olika områden ska kunna 
samsas i samma regering när fokus väl övergår från social- och 
hälsovårdsreform och pandemihantering till övriga frågor blir 
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intressant att följa. Ser man närmare på oppositionspartierna går 
Samlingspartiet helt klart stärkta ur valet, och framstår också i 
nuläget som klara favoriter inför följande riksdagsval. Samtidigt 
går Sannfinländarna ur valet som en av två förlorare, åtminstone 
sett till förväntningarna. Det blir därmed intressant att följa med 
på vilket sätt detta inverkar på det fortsatta förtroendet för par-
tiordförande Riikka Purra. Kommer vi att hinna se ytterligare 
ett partiordförandebyte hos Sannfinländarna innan följande riks-
dagsval? Mycket kommer förstås att hända innan dess som helt 
kan omkullkasta dessa spekulationer, t.ex. följderna av den ryska 
invasionen av Ukraina, men som statsvetare får man lov att utgå 
från det man har när man tar på sig uppgiften att försöka sia kring 
politiska val så här länge på förhand. 

Det låga valdeltagandet kan förstås också problematiseras ur 
ett demokratiperspektiv, först och främst med tanke på att ett lågt 
valdeltagande innebär att vissa väljargrupper blir tydligt under-
representerade bland de nyinvalda. Personligen tycker jag ändå 
man ska vara försiktig med att dra alltför stora slutsatser kring det 
politiska intresset och den övergripande inställningen till politiskt 
deltagande bland finländare utgående från detta val. Nästa gång 
det väljs representanter till välfärdsområdesfullmäktige kommer 
valdeltagandet högst troligt att vara betydligt högre i och med 
att det organiseras tillsammans med kommunalvalet. Samtidigt 
kommer medborgarna då ha haft tid att stifta närmare bekantskap 
med de nya välfärdsområdenas verksamhet. Om det inför detta 
val kanske upplevdes som aningen diffust hos medborgarna om 
det har någon egentlig betydelse vilket parti som styr i välfärds-
området så misstänker jag att det inför nästa val kommer att vara 
betydligt lättare att se mera regionspecifika politiska skiljelinjer 
mellan partierna i välfärdsområdesfrågor. Detta i sig borde också 
då kunna ha en mobiliserande effekt på väljarna. Det är också 
klart att det borde kännas mer givande att gå och rösta ifall man 
upplever att utfallet i ett val faktiskt har en direkt inverkan på ens 
vardag. Den insikten misstänker jag att saknades bland en stor del 
av väljarna inför detta val.  
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Horst Bienek och hans  
grannar i samtida tysk litteratur

Panu Petteri Höglund

Som ung studerande i början av 1990-talet beslöt jag utan allt-
för många om och men att skriva min avhandling pro gradu om 
Horst Bieneks (1930–1990) schlesiska svit, översatt till svenska av 
Margaretha Holmqvist. Sviten omfattar romanerna Die erste Polka 
(sv. Den första polkan), Septemberlicht (sv. Septemberljus), Zeit ohne 
Glocken (sv. Tid utan klockor) och Erde und Feuer (sv. Jord och eld). 
Bakom beslutet låg mitt intresse för det polska språket, som man 
då kunde studera vid Åbo Akademi om ock bara som biämne, 
och att Bienek i sina romaner snuddade vid tvåspråkighet som 
sociolingvistiskt forskningsobjekt – och det var mitt intresse för 
tvåspråkighetsfrågor som ledde mig till språkstudier. Min första 
bekantskap med Bienek hade jag stiftat redan som ung gymnasist, 
då jag – missnöjd med tyskundervisningens kvalitet i skolan – för-
sökte dryga ut mina kunskaper i språket genom att läsa tysk skön-
litteratur på egen hand. Då hittade jag i antologin Deutschland, 
Deutschland dikten Baracke Deutschland – senare har den också 
tryckts i Bieneks egen diktsamling Wer antwortet wem.

Dikten var en hel självbiografi på några få sidor: Bienek 
var född i Gleiwitz (i dag Gliwice) i Övre Schlesien, där hans 
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föräldrar funnit tillflykt när deras ursprungliga hemstad Lublinitz 
(Lubliniec) efter folkresningar och folkomröstningar strax efter 
första världskriget inlemmats i Polen. Efter det andra förlorade 
Tyskland hela Schlesien till sin östra granne, och unge Bienek tog 
evakueringståget till Östberlin, där han antogs som mästarelev i 
Bertolt Brechts teaterensemble. Den historien slutade dock sorg-
ligt, eftersom Bieneks alltför nära umgänge med konstnärer och 
intellektuella från Västberlin (den här historien ägde rum år 1951, 
ett årtionde före murbygget) ledde till att han arresterades och 
dömdes av en sovjetisk militärdomstol till 20 år av tvångsarbete 
i den fruktade Gulag-arkipelagen. På den tiden, då Stalin ännu 
levde, var det Sovjetunionen som innehade högsta dömande makt 
i Östtyskland. 

Att Bienek var en av Brechts teaterelever hjälpte honom inte, 
ty mästaren var lika rädd för de sovjetiska överherrarna som alla 
andra och vågade inte blanda sig i saken. För övrigt nämner Bienek 
inte sin trolöse mentor i dikten, men han påpekar att han hade 
studerat das Organon des epischen Theaters i Berlin – en uppenbar 
anspelning på Brecht, som gav ut en teaterteoretisk skrift under 
titeln Kleines Organon für das Theater och vars teaterstil är känd 
som episk teater. Lika självklart är det att Baracke Deutschland är en 
kommentar till Brechts dikt Deutschland: bägge författarna tilltalar 
till exempel Tyskland som sin bleka mor (bleiche Mutter).

Bienek räknade inte med att överleva sina 20 år av straffarbete, 
men det behövde han inte heller göra, eftersom Sovjetunionen 
utlämnade honom till Tyskland redan år 1955, och inte till Öst- 
utan Västtyskland, där han snart inledde sin litterära karriär. 
Hans förstlingsverk var Traumbuch eines Gefangenen (’En fånges 
drömbok’, utkommen 1957), en experimentell blandning av lyrik 
och prosa som inspirerats av fångenskapen i Vorkuta; den första 
romanen hette Die Zelle (’Fängelsecellen’, 1968), och också den 
handlade om fångtillvaron. I sin nya hemstad München blev 
Bienek en litterär mångsysslare, bland annat verkade han som 
lektör åt pocketboksförlaget Deutscher Taschenbuch Verlag. Sina 
formexperiment fortsatte han i romanen Bakunin, eine Invention 
(’Bakunin, en invention’, 1970), men hans stora romanverk, den 
schlesiska tetralogin, är en relativt konventionell, kronologiskt 
uppbyggd historia.
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Ett centralt tema i tetralogin är hur gränslandet mellan stan-
dardiserad polskhet och lika standardiserad tyskhet söker sin 
identitet och sitt existensberättigande. Bieneks schlesier litar inte 
på den polska staten, som de med en föråldrad term kallar för Kon-
gresspolen, och lika misstänksamt yttrar de sig om dess invånare, 
som bara gör sig lustiga över deras med tyska ord uppblandade, 
dialektala ”vattupolska” (Wasserpolnisch). Dessutom identifierar sig 
schlesierna med klyschorna om tyska dygder som renhet och ord-
ning, som polackerna enligt dem saknar.

Schlesierna vill å andra sidan se sig som legitima tyskar och sin 
regionala kultur som tysk, och de blir mycket illa berörda av att 
någon från Reich – som de kallar det egentliga tyska riket väster om 
Schlesien – ifrågasätter det. De är inte heller odelat nöjda med att 
de under Hitlers styre förväntas bli av med sina slaviska ort- och 
personnamn. För dem låter faktiskt efternamn som består av rent 
tyska element judiska: en av de familjer som förtyskat sitt namn 
blir ironiskt nog offer för antisemitiskt motiverad skadegörelse och 
ser sig tvungna att välja ett annat, förhoppningsvis mindre judisk-
klingande tyskt namn. När en ung man från Schlesien råkar en 
jämnårig från Reich med efternamnet Stein och inte till exempel 
Piontek, Ossadnik eller Wondraczek, plockar han förvånad upp en 
sten och undrar: kan du verkligen heta så, precis som stenen här?

Vill man jämföra Bienek som författare med sina samtida i tysk 
litteratur, så är det första namn som faller in Günter Grass (1927–
2015), låt vara att dennes frodiga, barocka och jordnära skrivande 
ligger ganska långt från stilen i Bieneks hembygdsromaner. Tysk-
lands främsta litteraturkritiker Marcel Reich-Ranicki, som tidvis 
låg i fejd med Grass, ansåg att denne inte riktigt förstod sig på att 
bygga upp en roman, men nog på att berätta historier och leka med 
språket, och det var på grund av de här två begåvningarna som 
han gärna unnade författaren Nobelpriset. I allmänhet delar jag 
Reich-Ranickis syn: jag har läst igenom större delen av vad Grass 
skrivit, många av hans romaner också flera gånger om, men det är 
snarast den allmänna atmosfären i hans verk och en del enstaka 
episoder från dem som jag kommer ihåg – oftast kan jag inte ens 
förknippa romanen med dess huvudperson, med undantag av den 
oförglömlige Oskar Matzerath, gossen med den skärande rösten 
som inte ville växa upp från Die Blechtrommel (sv. Blecktrumman).



 Horst Bienek och hans grannar i samtida tysk litteratur 70

I Bieneks värld var det slaviska elementet den schlesiska dia-
lekten, och i hans tetralogi förekommer det en hel del polska ord 
och hela meningar. Grass såg sig själv som en kasjubättling: det 
kasjubiska folket bor på landsbygden sydväst om Danzig/Gdańsk 
och talar en språkform som skiljer sig från standardpolskan ännu 
mer än schlesiskan. Också kasjubernas politiska och mentalitets-
mässiga ställning mellan Polen och Tyskland påminner en hel del 
om Bieneks schlesier. Det kasjubiska språket förekommer dock 
inte hos Grass, det är vanligare med tysk dialekt. Bienek använ-
der däremot inte någon dialektalt färgad tyska, ty enligt hans 
utredningar, som han redogör för i arbetsdagboken Beschreibung 
einer Provinz (’Beskrivningen av en provins’), var det lokala tyska 
lågspråket snarare en otillräckligt inlärd skoltyska som gått i arv i 
flera generationer efter en familjs övergång från polska till tyska. 
Här skönjer jag en analogi med det så kallade Highland English 
i Skottland: angliserade ättlingar till den gaelisktalande befolk-
ningen i skotska höglandet talar inte den kännspaka (låglands)
skotska dialekten, utan standardengelska med gaelisk fonologi och 
en hel del gaeliska influenser i satsläran och ordvalet.

Politiskt engagerade sig Grass i tyska socialdemokratiska par-
tiet SPD, som dock i längden inte var tillräckligt vänsterutopiskt 
för att tillfredsställa honom: som politiker var Grass en utpräglad 
amatör, eftersom han inte insåg att den arbetarklass som röstade på 
SPD inte intresserade sig för någon abstrakt socialism, utan bara 
för bättre löner och sociala förmåner. Grass’ reaktion på Tysklands 
återförening, som grundligt dokumenterats i den lilla samlingsvo-
lymen Ein Schnäppchen namens DDR (’En läckerbit med namnet 
DDR’), består också till stor del av automatiserad vänsterretorik 
av den sort som får läsaren att skruva på sig av genans. Man kan 
kritisera åtskilliga aspekter av Tysklands återförening, men att 
se återgången till nazismen som en oundgänglig följd av den var 
redan för trettio år sen en rituell klyscha.

Bieneks politiska attityder är svårare att definiera: han var 
inriktad på försoning mellan öst och väst, men som före detta 
Gulagfånge hade han en mera dystert realistisk inställning till 
Sovjetunionen än mången annan författare i Västtyskland. I dik-
ten Baracke Deutschland skrämmer han läsaren med en anspelning 
på Gulag-arkipelagen, där det finns plats nog för hela Väst – här 
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i Finland skulle en författare som uttryckt sig så antagligen ha 
utmålats som en högerextrem kvarleva från kalla krigets hetaste 
dagar. Någon revanschist var Bienek dock inte: han besökte ibland 
schlesiska evenemang i dåvarande Västtyskland, men kritiserade 
den självömkan som enligt honom kännetecknade de evakuerades 
(Heimatvertriebene) hembygdsrörelse och förefaller innerst inne ha 
sett förlusten av hembygden som någon sorts karma eller högre 
rättvisa, ett straff för att ha tillåtit Förintelsen äga rum.

Både Bienek och Grass har i sitt litterära verk också tematiserat 
tyska civilas lidanden i världskrigets slutskede. Sålunda ägnade 
Bienek en stor del av trilogins sista roman Jord och eld åt att ingåen-
de skildra evakueringens mödor. Tragiskt nog slutar evakueringen 
i Dresden, en stad som just då faller offer för massiva lufträder. 
Författaren antyder att många av de för läsaren välkända roman-
personerna dör i bombningarna: verkligheten bakom händelserna i 
romanen är att det i Dresden vimlade av flyktingar från Tysklands 
östra delar när bombplanen slog till, vilket givetvis bidrog sitt till 
antalet offer. Grass berättade i en av sina mindre digra romaner, Im 
Krebsgang (sv. Krabbans gång) om en liknande händelse, torpede-
ringen av det tyska passagerarskeppet Wilhelm Gustloff, likaså fullt 
med flyktingar: författaren tar också upp nynazisternas försök att 
utnyttja tragedin till propagandasyften.

Siegfried Lenz (1926–2014) var av samma generation av Bienek 
och Grass, och han var hemma från Lyck i Ostpreussen nära de 
masuriska sjöarna – i dag Ełk i nordöstra Polen, geografiskt nära 
såväl Litauen som den ryska Kaliningradenklaven. Den både hos 
litteraturkritiker och vanliga läsare populäre Lenz begränsade 
sig inte till evakuerings- och gränslandstematiken, utan tog upp 
Tredje rikets arv också på andra sätt, som i romanen Deutschstunde 
(Tysktimmen): huvudpersonen Siggi Jepsen är en ung intern på en 
uppfostringsanstalt, vars anpassningsproblem i sista hand beror på 
den föregående generationens undfallenhet under nazismen. Som 
Grass stödde även Lenz socialdemokraterna och Willy Brandts 
försoningsvänliga östpolitik och distanserade sig från alla revan-
schistiska tankar vad gällde Tysklands avträdda östområden.

Hembygdstemat närmar sig Lenz i den också till svenska 
översatta storromanen Heimatmuseum (sv. Förhistorien), låt vara 
att han redan tidigare gett ut en samling idylliska noveller om livet 
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i Masurien, So zärtlich war Suleyken (’Så kärleksfullt var Suleyken’). 
Huvudpersonen Zygmunt Rogalla (förnamnet är en polsk form 
av Sigismund) har visserligen lyckats rädda det mesta av det hem-
bygdsmuseum (den tyska titeln betyder precis ’hembygdsmuseum’) 
som hans onkel och adoptivfader (den biologiske fadern har stupat 
i första världskriget) på sin tid upprättat, trots att samlingarna både 
exploaterats till ideologiska ändamål i Nazityskland och skadats 
och decimerats när han med familjen flytt undan sovjettrupperna 
i krigsslutet. Men i början av boken tänder han eld på museet och 
låter det brinna ner till grunden som protest mot nya försök att 
politisera samlingarna på ett för honom outhärdligt sätt – den här 
gången är det en förening för evakuerade från Ostpreussen som 
hyser dylika planer. Han försöker visserligen rädda ur lågorna en 
unik bok om hembygdens väveritraditioner, men misslyckas och 
hamnar på sjukhuset med allvarliga brännskador. Där berättar han 
sin levnadshistoria för en för honom osynlig lyssnare (dotterns 
pojkvän) för att förklara motivet bakom mordbranden.

Som Rogallas eget namn ger vid handen är den hembygd och 
tradition han vill bevara minnet av starkt influerad av det polska, 
men det vill varken nazisterna eller de evakuerades förening veta 
av: de föredrar att se Masurien som en urgammal tysk provins 
utan några förödande slaviska influenser. Enligt historikern An-
dreas Kossert, som forskat i provinsens förgångna, är Lenz kritik 
mot de evakuerades föreningar berättigad: Kossert anser att den 
hembygdskärlek som man ägnade sig åt i de masuriska organisa-
tionerna för Heimatvertriebene i verkligheten avgränsade sig mot 
all polskhet, vilket bland annat ledde till att den masurisk-polska 
dialekten, som ännu talades av många evakuerade, helt försvann 
och dog ut. Dialekten ingick inte i den vision av ett heltyskt 
förkrigs-Masurien som föreningarna främjade.

Christa Wolf (1929–2011), vars litterära genombrott, romanen 
Der geteilte Himmel (’Den delade himlen’), handlade om ett ungt 
par som åtskilts av gränsen mellan Väst- och Östtyskland, gav i 
mitten av sjuttiotalet ut Kindheitsmuster (sv. Barndomsmönster), en 
skildring av författarinnans och hennes familjs resa till hennes 
födelseort, som hon i boken bara kallar L., det nuvarande G. – 
Wolf föddes i Landsberg an der Warthe, som i dag heter Gorzów 
Wielkopolski. Boken skildrar till stor del författarinnans barndom 
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så som hon, påmind av den forna hemstaden, kommer ihåg den. 
Wolf var bosatt i DDR och gav ut sina böcker genom officiella 
kanaler: sålunda kunde Barndomsmönster inte bli någon alltför öp-
penhjärtig beskrivning av de känslor förlusten av hembygden ingav 
henne, men hur som helst var det troligen den första romanen av 
en DDR-författare som tog upp detta tema.

Jag känner mig förpliktad att nämna en annan östtysk för-
fattare, Hermann Kant (1926–2016), och hans roman Der Au-
fenthalt (’Sejouren’). Denna föga sympativäckande figur var en 
regimtrogen DDR-skriftställare, partimedlem, Stasispion och 
litteraturbyråkrat, som blev mästare på det som i sovjetisk litte-
raturhistoria kallas perestrachovka, återförsäkring: med detta ord 
avses författarens konst att framstå som regimkritiker utan att 
egentligen kompromettera sig i regimens ögon. Hermann Kants 
satir – har det sagts – borrade bara där det redan fanns ett hål, 
och likaså bevisar hans böcker att perestrachovka förutsätter litterär 
begåvning, som han alltså inte saknade. Romanen Der Aufenthalt 
är enligt min åsikt det bästa han skrivit: det är en öppet självbio-
grafisk skildring av en naiv ung krigsfånges öden i Polen, som av 
naturliga skäl innehåller en hel del polska meningar och uttryck. 
Kant berättar i boken hur intrycken av förintelsen av Polen, för att 
inte nämna Förintelsen med stort F, gjorde en antifascist (i ordets 
sovjetisk-östtyska bibetydelse) av honom, men boken saknar inte 
heller vare sig satiriska scener eller naturskildringar. 

Hermann Kant var egentligen född i Hamburg och hade ingen 
kontakt med Polen eller polsk kultur före krigsfångenskapen, men 
när han frigavs valde han att bli en medborgare av Östtyskland. 
Han tog vara på de utbildnings- och karriärmöjligheter som 
DDR-staten tillhandahöll för fattiga arbetarbarn, vilket han också 
upphöjde till tema i Die Aula (’Hörsalen’): i denna roman ska den 
framgångsrike alumnen av en förberedande skola för studerande 
av arbetar- eller bondebakgrund (Arbeiter- und Bauernfakultät) 
hålla ett tal när hans gamla skola officiellt nedläggs, och när han 
förbereder sitt anförande trakteras läsaren givetvis med minnen 
från studietiden. Hermann Kants partitrogna inställning förefal-
ler faktiskt ha berott på uppriktig tacksamhet gentemot staten. 
Efter Tysklands återförening skrev han självbiografiskt anstuckna 
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böcker där han försökte rättfärdiga sig och sitt handlande under 
DDR-tiden.  

En kvinnlig författare vars namn inte kan förbigås i det här 
sammanhanget trots att hon mig veterligen aldrig skrev fiktion var 
Marion Dönhoff (1909–2002) – i tyska sammanhang omtalad med 
sin adelstitel som Marion Gräfin (grevinnan) Dönhoff. Som Lenz 
var även hon hemma från Masurien, där hon efter studier i eko-
nomi förvaltade familjegården i det nuvarande Kwitajny, på tyska 
Quittainen. I motsats till sina bröder var hon antinazistiskt inställd 
och stod nära flera framstående medlemmar av Claus von Stauf-
fenbergs sammansvärjning mot Hitler – senare kom hon att ge ut 
en memoarbok om dessa vänner under titeln Um der Ehre willen 
(’För ärans skull’). Efter andra världskriget blev hon journalist på 
den ansedda veckotidningen Die Zeit; en av hennes första artiklar 
var Ritt gen Westen (’Ritten västerut’), som handlade om hennes 
flykt undan de ryska trupperna som närmade sig familjegodset. 
Vad gäller hennes bidrag till tysk hembygdslitteratur består det av 
memoarböcker, som Kindheit in Ostpreussen (’Barndom i Ostpreus-
sen’) och Namen die keiner mehr nennt (’Namn som ingen nämner 
längre’), av vilka särskilt den sistnämnda utmärker sig med rent 
skönlitterära kvaliteter.

Motsättningen mellan det östliga och det västliga, det sla-
viska och det germanska, får mytiska dimensioner hos Johannes 
Bobrowski (1917–1965), en inflytelserik och uppskattad lyriker 
som också skrev två romaner, Levins Mühle (’Levins kvarn’) och 
Litauische Claviere (sv. Litauisk melodi). Bobrowski stred i andra 
världskriget och gav ut sina första dikter i tidskriften Das innere 
Reich, som representerade en högerkonservativ, men inte nödvän-
digtvis nazistisk synvinkel – tidskriften hade sina svårigheter med 
den nazistiska censuren, och Goebbels försökte vid ett visst skede 
få den nedlagd. 

Efter kriget stannade Bobrowski, hemma från Tilsit i Ost-
preussen (i dag ligger staden i den ryska Kaliningradenklaven och 
bär det fantasilösa namnet Sovetsk), kvar i Östtyskland, låt vara att 
han ofta reste till Väst till exempel för att delta i de sammankomster 
som anordnades av författarkotteriet Gruppe 47. Han dog plötsligt 
ett par dagar efter att ha avslutat Litauisk melodi; postumt kom han 
att bli en mycket viktig förebild för många kolleger både i DDR 



Horst Bienek och hans grannar i samtida tysk litteratur  75

och i Västtyskland. Här i Finland har hans föreställningar om 
Östeuropa som ett mytiskt Sarmatien fängslat åtminstone Paavo 
Rintala, som år 1991 gav ut den Bobrowskiinspirerade romanen 
Sarmatian Orfeus (’Sarmatiens Orfeus’). 

Idén om Sarmatien hör hemma i hans lyriska produktion, men 
i romanerna kommer han betydligt närmare Bieneks konkreta 
sätt att uttrycka dubbel nationalitet och gränslandsidentitet. Så 
konstaterar han till exempel i början av Levins Mühle att tyskar i 
den värld han beskriver kunde heta Kaminski eller Tomaschewski, 
medan polacker bar namn som Lebrecht eller German. Man kan 
svårligen inte bli påmind om vad Bienek sade om tyska och judiska 
namn i Schlesien.

Tematiken har också berörts av författaren Janosch (Horst 
Eckert), som är mest känd för den för sina barnböcker, i romanen 
Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm: den i Zabrze (tidvis på tyska 
Hindenburg) inte alltför långt borta från Gliwice/Gleiwitz födde 
Janosch kan sägas ha skrivit en något farsartad och pikaresk hem-
bygdsroman, vars värld har vissa likheter med Bieneks. Den för 
bestsellern Wenn du geredet hättest, Desdemona (på svenska Om du 
ändå hade talat, Desdemona) berömda Christine Brückner gav ut 
en romantrilogi om släkten Quint från Poenichen, en fiktiv ort i 
den till Polen avträdda delen av Tyskland. Brückner var själv född 
i Waldeck i Hessen, i västra Tyskland, och sålunda utgick hon helt 
från sin egen fantasi när hon skrev sin framgångsrika familjesaga.

Jag är frestad att avsluta den här essän med en hänvisning till 
nobelpristagaren Herta Müller, men det finns en annan – och i 
en essä om Horst Bienek mera relevant – rumänientysk författare 
under vars beskydd Müller faktiskt inledde sin karriär: Paul Schus-
ter (1930–2004). Denne egendomlige men produktive prosaist var 
redan under sin livstid mest berömd som författare till romanserien 
Fünf Liter Zuika – ’Fem liter țuică’ (țuică, på tyska Zuika och på 
ungerska cujka, är den rumänska nationaldrycken, precis så alko-
holhaltig som östeuropeiska nationaldrycker i allmänhet). Sviten 
blev aldrig fulländad, men i den form den utgavs år 2009 består 
den av sju delar. Historierna utspelas i Kleinsommersberg, en by i 
Transsylvanien, eller som det på tyska heter, Siebenbürgen: huvud-
personen, Schieben-Thummes eller Thomas Schieb, är i den första 
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delen av romanserien en ung soldat som återvänder invalidiserad 
från första världskrigets skyttegravar.

Ett viktigt tema i romanserien är hur ett i Donaumonarkins 
ungerska hälft tidigare relativt privilegierat folk plötsligt finner sig 
i minoritetsposition i Rumänien. Detta återspeglar sig i viss mån 
i språket, när rumänska ord börjar dyka upp i Schusters tyska. 
I övrigt håller sig författaren till standardspråket, trots att han 
var hemma från Sibiu (tyska: Hermannstadt), där den tysktalande 
befolkningen hade medeltida anor och där dialekten ännu relativt 
nyligen hade stark ställning. För övrigt skildrar han livet i byn i 
snarare idyllisk ton, helt olik Herta Müllers deprimerande noveller, 
såsom i den tidiga samlingen Niederungen (sv. Flackland).

Paul Schuster var en siebenbürgisk sachsare, i motsats till Mül-
ler, en banattyska från Nitzkydorf nära Timişoara (tyska: Temes-
war). Banattyskarna talar en schwabisk, sydtysk dialekt och har 
flyttat till Rumänien först på 1600-talet, medan sachsarnas språk 
mest liknar de tyska folkmål man hör i Luxemburg och angräns-
ande områden. Schuster tillbringade sin levnads kväll i Berlin, men 
gillade den luxemburgiska dialekten och upprätthöll kontakter 
med författare i Luxemburg, särskilt med Josy Braun (1938-2012), 
den moderna luxemburgiskspråkiga litteraturens grundare. Det 
är typiskt att den första text man ännu helt nyligen hittade på 
Google när man sökte efter material om Schuster på nätet var 
Brauns nekrolog till kollegan från Rumänien – naturligtvis skriven 
på luxemburgiska.
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Granskaren

 � Storheten i finländsk småhandel

Johanna Wassholm & Ann-Catrin Östman 
(red.): Att mötas kring varor: plats och praktiker 
i handelsmöten i Finland 1850–1950. Svenska 
litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 2021.

Det är så lätt att glömma. Att glömma hur ovant, omvälvande 
och ifrågasatt ett nytt sätt att handla kan vara. Få minns i dag hur 
osäkra kunder blev i 1950-talets självbetjäningsbutiker när de själva 
skulle plocka ner något från en hylla. En gräns hade passerats, 
disken fanns inte mer. De sociala mötena vid varorna förändrades, 
butiksbiträdena blev kassapersonal och kunderna fick lära sig stå 
i snabbköpskön.

Antologin Att mötas kring varor ger oss kunskaper om möten vid 
varor, på tillåtna och otillåtna handelsplatser i Finland, 1850–1950, 
och de sociala relationer som dessa möten gav upphov till. Ett posi-
tivt mervärde av läsningen är de frågor som väcks kring förändrade 
sätt att sälja varor och hur detta påverkat sociala möten och uppfatt-
ningar om försäljarnas metoder och motiv, samt konsumenternas 
val. Vi är nu, i och med digitaliseringen, på nytt i färd med att skapa 
nya platser att handla och socialisera på. Det utvecklas nya normer 
kring konsumtion på nätet, och digitalt upptagna människor med 
sänkta huvuden förändrar vår sociala reella interaktion. Och nu 
precis som då – i Finland för 100 till 200 år sedan – ifrågasätts viss 
form av konsumtion, samt vissa försäljare och konsumenter. 
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Forskarna som bidragit till Att mötas kring varor har studerat 
den rörliga småhandeln, det vill säga den försäljning som ägde rum 
på torg men även på kyrkbackar, stränder och andra icke-sanktio-
nerade handelsplatser. De behandlar dock inte gårdfarihandeln. 
Boken är en slutrapportering av forskningsprojektet Kommunice-
rande konsumtion: Kringvandrande försäljare och kulturmöten i Fin-
land 1800–1940 och hela forskargruppen har bidragit till antologin. 
I introduktionen beskriver Johanna Wassholm och Ann-Catrin 
Östman bokens gemensamma ram. Det handlar både om valet att 
studera småhandel och ett gemensamt teoretiskt perspektiv. Det är 
Michel de Certeaus teorier om vardagliga praktiker och aktörernas 
bruk av platser som forskarna i olika utsträckning använt sig av. Vi 
ska återkomma till i vilken utsträckning detta teoretiska perspektiv 
lyfter texterna. Men låt oss först kliva ner i den myllrande värld av 
handel och vandel som man möter i boken. 

Johanna Wassholm skriver om den rörliga handel som judar 
och tartarer bedrev på torgplatser och marknader. Hon visar hur 
dessa grupper ständigt tänjde på gränserna för var och hur de fick 
sälja varor eller erbjuda marknadsnöjen. Dessa försäljare lyckades 
ofta med att just inta en plats och sälja sina varor trots ett socialt 
motstånd. Hanna Lindberg, som också studerat torghandel, bely-
ser en till synes mindre kontroversiell grupp försäljare, kvinnor och 
män från landsbygden. Hon visar dock att torghandeln i Finland 
kring sekelskiftet 1900 förändrades drastiskt och att detta kunde 
leda till misstänksamhet gentemot landsbygdens försäljare. En 
avreglering gjorde det möjligt för fler att sälja varor samtidigt som 
ökade krav på hygien fick kunder att känna avsmak inför han-
teringen av framför allt kött- och mejeriprodukter. Det skapade 
också en misstänksamhet som försäljarna kände och det kunde 
väcka skamkänslor hos dem. Wassholm igen, men denna gång 
tillsammans med Anna Sundelin, skriver en intressant historia om 
lumphandlarna från östra Finland. De kontextualiserar sin berät-
telse om de resande försäljarnas praktiker på ett sådant sätt att man 
både förstår hur dessa handlares verksamhet kunde uppfattas som 
samhällsnyttig och samtidigt vara en källa till oro. Den växande 
pappersindustrin behövde lumpen, däri låg samhällsnyttan. Men 
lumphandlarna, som var säsongsarbetare, gjorde ofta en så god 
förtjänst att de och unga män som ville börja med lumphandeln 
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inte engagerade sig i det lokala jordbruket, vilket oroade vissa från 
överheten. Även de illegala varorna i form av sprit som lumphand-
lare använde som bytesvara var bekymrande. 

Just olagligheter och tvivelaktiga handelspraktiker är något 
som kommer igen i nästan alla bidragen till antologin. Och det 
gällde inte bara försäljarnas praktiker utan även köparnas. Fina 
damer som provsmakade torgmadamernas smör kunde göra för 
många tumavtryck och därmed försämra smörets värde, vilket 
Eija Stark och Ann-Catrin Östman skriver om. Niklas Huldén 
har studerat den enda handeln som, åtminstone till synes, inte 
involverade moment av att pruta eller syna varor man var tveksam 
till, nämligen sepra- och bondehandeln mellan fiskare i Finland 
och bönder i Estland. Det var en vänskapshandel där gåvor också 
utgjorde en del i skapande av tillit och en ömsesidighet. Det senare 
irriterade emellertid större aktörer inom sjöhandeln då det gjorde 
fiskarna och bönderna oberoende.

Detta var ett axplock av de handelsplatser och handelspraktiker 
som forskarna lyfter fram. Inom den rörliga småhandeln figurerade 
ofta socialt, ekonomiskt och etniskt marginaliserade grupper och 
precis som med konsumtionshistoria i stort så har inte heller denna 
handel lämnat märkbara spår i den nationella historieskrivningen. 
Författarna skriver därmed ny historia och gör det utifrån stu-
diet av källmaterial så som minnesmaterial, fotografier, intervjuer, 
myndighetsmaterial och tidningstexter. Genom detta val av källor 
samt en gemensam teoretisk ansats visar författarna att personerna 
som försörjde sig på den ibland ifrågasatta handeln och köparna 
av deras varor gav sin egen mening och betydelse åt interaktionen. 
På olika sätt visar bidragen till antologin hur aktörernas egna ka-
tegoriseringar av varandra kunde skapa antagonism men också hur 
aktörerna skapade och underhöll en gemensam arena – de fick alla 
något ut av handeln. De som inte önskade någon småhandel, eller 
som utifrån en nationalistisk agenda ville markera gränser mellan ett 
vi och dom, förstärkte de särskiljande egenskaperna hos aktörerna. I 
introduktionen kallar Wassholm och Östman detta en skillnadska-
pande process. Det framgår tydligt i alla bidragen till antologin att 
det huvudsakligen är kritikerna av småhandeln som bidrar till denna 
särskiljande process men att även aktörerna inom denna handel var 
medvetna om den och på olika sätt förhöll sig till de uppfattningar 
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som majoritetsbefolkningen, eller särskilt kritiska grupper inom ma-
joritetsbefolkningen, kunde ha. Ketty Jansson och Alice Raffen, två 
afroamerikanska kvinnor som turnerade runt i Finland, var mycket 
medvetna om det och utnyttjade det i sin marknadsföring genom en 
tillspetsad exotisering av sin egen bakgrund. Vi möter dessa kvinnor 
i Maren Jonassons bidrag till antologin.

Ska man anlägga någon kritisk synpunkt på denna mycket 
givande antologi så handlar det om att författarna trots sitt fokus 
på platser och praktiker inte riktigt kommer det senare så nära. Det 
saknas ett gemensamt teoretiskt grepp som hjälper dem att för-
klara varför de ifrågasatta praktikerna ändå fortgick och lockade 
så många. Till detta hade det även krävts en fylligare beskrivning 
av de materiella villkoren både för konsumenterna och försäljarna. 
Det saknas även en inledande gemensam kontextualisering om 
de tekniska, rättsliga, ekonomiska och sociala förändringar som 
påverkade var och hur handel bedrevs 1850–1950: Hur förändrade 
näringsfriheten spelplanen? Vad innebar ny lagstiftning kopplad 
till konkurrens och livsmedelshygien för olika aktörer på markna-
den? Varför blev viss handel ifrågasatt och ibland direkt olaglig? 
Vi får delvis svar på dessa frågor i olika bidrag, mest i dem som 
Wassholm och Östman bidrar med, men antologin hade vunnit 
på ett mer samlat grepp inledningsvis. Läsaren förstår efter ett 
tag att det som kallas näringsfrihet och som innebar fler aktörer 
på marknaden i själva verket var en omreglering där gamla former 
för handel, platser och tider förändrades och inte minst ifrågasat-
tes av nya mer burgna aktörer såsom detaljhandlare, varuhusägare 
och grossister. En hel del av källmaterialet är producerat av dessa 
kritiker. Hade deras motiv beskrivits bättre hade det varit lättare 
att förstå varför småhandeln ifrågasattes så starkt. 

Sammanfattningsvis kan man säga att forskarnas val att fo-
kusera på småhandel innebär att de på ett nytt sätt kan studera 
den sociala interaktionen mellan en majoritetsbefolkning och olika 
etniska grupper. Denna kombination av konsumtionshistoria och 
minoritetshistoria kan leda till en intressant utveckling av det 
bredare forskningsfältet socialhistoria.

Katarina Friberg
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 � Från fattighjon till feminist

Karin Milles: Jag måste, när ingen annan 
vill. Kvinnorättskämpen Sophie Sager. 
Natur & Kultur, Stockholm 2021.

Sophie Lisette Sager föddes 3.6.1825 i Byarum, Sverige. Fadern 
Gabriel Sager var bruksinspektor på Krängsbergs bruk, och mo-
dern Johanna Bergenholtz var Sagers andra hustru. Familjen hade 
troligen en god ekonomi. Sophies morfar var präst och faderns 
bröder bruksförvaltare. När Gabriel Sager dog 1834 lämnade han 
efter sig fru och fem små barn. Familjen tvingades flytta och blev 
småningom beroende av socknens fattighjälp för att överleva. So-
phie fick tydligen möjlighet att gå i flickskola i Jönköping, men hur 
skolgången ordnades framgår inte. Man kan anta att det var mera 
välbeställda släktingar som bidrog. I detta sammanhang kan man 
fundera över att familjen tvingades söka fattighjälp då det fanns 
nära släktningar som kunde ha bistått ekonomisk. Den tidens fat-
tigvårdslagstiftning förutsatte att det i första hand var släktingarna 
som skulle ta hand om de nödställda. Nämnas kan att en kusin 
köpte och renoverade det så kallade Sagerska palatset i Stockholm 
(i dag statsministerbostad). I boken Jag måste, när ingen annan vill. 
Kvinnorättskämpen Sophie Sager berättar Karin Milles om Sophie 
Sagers levnadsöde.

När Sophie var 23 år gammal reste hon från Jönköping till 
Stockholm med en ångbåt som ägdes av en släkting. Tanken var 
att Sophie skulle utbilda sig till sömmerska. Hon hade dock ingen 
på förhand överenskommen utbildningsplats och inte heller någon 
inkvartering ordnad. Det framstår som märkligt att en ung dam 
kunde resa ensam på detta sätt och Milles påpekar också på ett 
par ställen i boken att det var uteslutet att en kvinna skulle resa 
eller röra sig offentligt utan ”förkläde”. Det faktum att Sophie reste 
ensam får ingen riktig förklaring. Beskrivningen av Sophies liv 
före ankomsten till Stockholm baserar Milles främst på en (själv-
biografisk?) roman som Sophie senare gav ut. Milles konstaterar 
flera gånger att det är fråga om en roman och inte dokumenterade 
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källor, men väljer ändå att förlita sig på det händelseförlopp som 
beskrivs.

Följande gång vi möter Sophie i källorna står hon inför rätta i 
Stockholm. Sophie har efter ankomsten hittat en tillfällig inkvar-
tering, som visade sig vara en lönnkrog, och använde mycket av sin 
tid till att röra sig ensam ute på stan – också kvällstid. Hon ansåg 
att hon hade rätt till detta och skulle inte vara bunden av de regler 
som gällde för unga kvinnor vid denna tid. Hon tyckte tydligen 
också om att tala med olika män under sina strövtåg. På detta 
sätt kom hon i kontakt med Gustaf Möller, som erbjöd Sophie en 
bostad och hon flyttade in. Hon behövde inte betala hyra, men det 
skulle visa sig att Möller ville ha den ”in natura”. Då Sophie väg-
rade försökte han våldta henne. Detta ledde till den rättegång som 
kallades det Sagerka målet och som livligt beskrevs i tidningarna. 
Det ovanliga var att Sophie valde att anmäla Möller och att hon 
vid rättegången försvarade sig själv. I vanliga fall skulle knappast 
ett motsvarande ärende ha blivit föremål för en rättsbehandling. 
Sophie skrev själv sina inlagor till rätten och Milles menar att 
det var här hon fick inspiration till att ägna sig åt skrivandet. Det 
skulle efter många om och men visa sig att någon egentlig dom inte 
avkunnades i målet och därmed gick båda fria. Sophie publicerade 
senare sina inlagor med titeln Sagerska målet.

Då Sophie hade blivit fri från den långdragna rättstvisten fort-
satte hon att ägna sig åt sitt författarskap. Hon skrev då de dikter 
och romaner där hon framförde sitt budskap om kvinnans rätt 
att ha en position i samhället och att hon skulle kunna uppskat-
tas för den hon var – en självständig varelse – och inte bara ett 
bihang till mannen. Sophie använde också sina dikter till att ge 
sina motståndare både ett och annat tjuvnyp. Men dikterna blev 
ofta motsagda med samma eller grövre kaliber. Sophie måste för-
svara sig, men lät sig inte nedslås av all kritik utan kom igen gång 
efter gång. Hon reste också ut till olika orter i Sverige och höll 
föredrag om kvinnans rättigheter och hur kvinnor borde bemötas. 
Oemotsagd blev hon sällan, men enligt Milles aldrig underkuvad. 
Den skrift som främst beskrev hennes uppfattning om kvinnan är 
Privata föreläsningar öfver den sanna emancipationen (1852) där hon 
betonade kvinnans rätt till utbildning och utveckling och hennes 
möjligheter att läsa, tänka och tala fritt och självständigt.
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Sophie drömde också om Amerika som så många andra. Möj-
ligheternas land hägrade i fjärran. År 1854 klev så Sophie ombord 
på det fartyg som tog henne till New York där hon bosatte sig. Hon 
kom småningom att gifta sig och få två söner. Äktenskapet som 
ingåtts utan kärlek visade sig inte bli sådant som Sophie hade tänkt 
sig. Mannen var en excentrisk men begåvad musiker. Den äldre 
av sönerna blev en skötsam juvelerare och lokalpolitiker och den 
yngre musiker, som sin far, med ett vidlyftigt kärleksliv – han blev 
bland annat dömd för bigami. Sophie fortsatte att skriva om kvin-
nors ställning i samhället och hon höll också ett antal föreläsningar 
i ämnet, men inte med samma intensitet som i hemlandet. Sophie 
dog 1901 och en kort nekrolog publicerades i Brooklyn Daily Eagle.

Sophie Sager var en för sin tid unik person som stod upp för 
sina åsikter i ett samhälle som inte var moget att ta emot en själv-
ständigt tänkande kvinna. Hennes enkla bakgrund bidrog till att 
hon inte hade en position i samhället som kunde ha gett hennes 
åsikter större tyngd. En jämförelse kan göras med den mera väl-
kända kvinnorättskämpen Fredrika Bremer (1801–1865) som hade 
ett annat kontaktnät. Karin Milles har troligen gett en så god bild 
av Sophie som det går att göra. Dikter och romaner används nästan 
som källmaterial för att visa Sophies inställning som en förkämpe 
för kvinnosaken. Ibland föreställer sig Milles rentav vad Sophie 
tänkte och gjorde. Litteraturförteckningen upptar endast sju titlar 
och i övrigt görs en hänvisning till digitalt tillgängligt material 
utan utförligare beskrivning. Ingen källkritik finns heller att tala 
om. Milles nämner i sitt efterord att hon tagit hjälp av tidigare 
forskning, arkiv och tidningsartiklar och det hade varit intressant 
att få en närmare beskrivning av detta material.

Britt-Marie Villstrand
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 � En tribut till Per Albin-linjen

Kent Zetterberg: Sverige och Hitler 1939–1945: ett 
bidrag till historien om Sverige och Tyskland under andra 
världskriget. Carlsson Bokförlag, Stockholm 2021.

Det talas mycket om ”NATO-optionen” i Norden just nu. Att 
Ryssland skulle vara beredd att pressa våra länder är en skräm-
mande möjlighet efter invasionen av Ukraina. Såväl Finland som 
Sverige brottas med frågan om hur de ska försäkra sig om NATO:s 
stöd, antingen genom medlemskap eller genom ömsesidiga avtal 
om försvarssamarbete ifall länderna angrips av någon yttre makt. 

Men vad hade egentligen Sverige för valmöjligheter eller optio-
ner när andra världskriget bröt ut och Polen anfölls av Tyskland? 
Kent Zetterberg tillhör en krets av historiker som specialstuderat 
svensk politik under andra världskriget, med det stora programmet 
Sverige Under Andra Världskriget (SUAV). I sin nya bok Sverige 
och Hitler 1939–1945 vill han ge ett bidrag till historien om relatio-
nen mellan Sverige och Tyskland under andra världskriget.

Och det gör han med besked. Han vill rida spärr mot försöken 
att moraliskt förkasta det svenska förhållningssättet till Tyskland 
och Hitler. Han menar att de som tar moralen som utgångspunkt 
inte till fullo förstått det prekära militärstrategiska läge som Sve-
rige befann sig i när kriget började. 

Sverige var som nation inte tillräckligt rustade att träda in på 
krigsarenan, vare sig det gällde att ställa upp för att hjälpa Finland 
efter bombningarna mot Helsingfors i december 1939, eller för 
Norge eller Danmark när tyskarna invaderade dessa länder i april 
1940. Statministern Per-Albin Hanssons ord, ”vår beredskap är 
god”, var inte sanna. Sveriges beredskap var helt enkelt otillräcklig 
i förhållande till den tyska krigsmaskin Hitler i revanschistisk 
anda hade byggt upp efter maktövertagandet 1933.

Ett huvudbudskap från Zetterberg är att Sverige sedan mål-
medvetet rustade upp sitt försvar. På kort tid, från 1939 och framåt, 
ökade den svenska försvarsbudgeten tiofalt, och uppgick i krigets 
slutskede till två miljarder, vilket motsvarade halva statsbudgeten. 
Det innebar att Hitler, allteftersom den svenska upprustningen 
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fortskred, kom att inse att det skulle kosta bortåt 30 divisioner för 
att behärska Sverige. 

Och då var det för sent att anfalla. Tyskland hade kört fast i 
öster, med Stalingrad och Leningrad som ikoniska vändpunkter 
i den tyska krigslyckan. Visserligen tvangs Finland kämpa vid 
Tysklands sida i och med fortsättningskriget. Men vad var egent-
ligen Finlands alternativ, eller option om man så vill, i det läget? 

Det svenska förhållningssättet till Nazi-Tyskland var att 
benhårt hålla fast vid neutraliteten som bärande princip. Man 
slingrade sig ur affären med den tyska Engelbrecht-divisionens 
transitering från Norge till Finland som ett engångsundantag, 
men våndan var stor i den svenska regeringen – tänk om Tyskland 
anföll om man vägrade transiteringen?

Zetterbergs bok är en summering av forskningsläget. Jag menar 
att han effektivt tar död på allt tal om att Sverige föll undan för 
Hitler. Det han dessutom gör – som en bonus till läsaren – är att 
har visar på hur skickligt den svenska regeringen manövrerade 
i förhållande till såväl Hitler-Tyskland som de allierade, främst 
England och Förenta staterna, sedan de senare gått med i kriget 
mot Hitler efter Pearl Harbor. 

I det diplomatiska spelet använde man även kung Gustav V. I 
ett samtal med den tyske hertigen av Coburg – släkt med Sveriges 
nuvarande konung Carl XVI Gustav – hade han uttryckt ”starka 
sympatier för Tyskland i kampen mot sovjetbolsjevismen” och 
hade han även ”på sitt kungliga ord försäkrat att ingen engelsman 
med vapen i hand skulle få överskrida gränsen så länge han var 
Sveriges konung.” (s. 152–153) Det löftet kunde han ge Tyskland 
och detta hade han dagen innan meddelat den finska regeringen. 

Att ”hålla Hitler på gott humör”, samtidigt som man skapade 
förtroende för neutralitetspolitiken hos de allierade, var, menar 
Zetterberg, ett politiskt mästerverk av rang. Landet hade råg i ryg-
gen tack vare den fortgående upprustningen, liksom den ständigt 
upprepade försäkran om att Sverige skulle avvärja alla invasions-
försök, oavsett var eller vem de kom ifrån. Den försäkran blev ju 
alltmer trovärdig när militärattachéer och andra med egna ögon 
kunde se resultaten av den svenska upprustningen. 

Zetterbergs bok är ett viktigt summerande bidrag till den litte-
ratur som nu tonar fram kring Sveriges utrikes- och försvarspolitik 
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under andra världskriget. Statsministern Per Albin Hanssons ord 
i september 1942 – mitt under brinnande krig – förtjänar att håg-
kommas. Den svenska linjen var, menade statsministern, ”icke 
blott en lycka för oss själva, utan också en möjlighet att göra oss 
nyttiga när Norden och Världen skola återuppbyggas” (s. 287).

Zetterberg avslutar med en känga mot dem som anklagar Sve-
riges linje för att vara moraliskt oförsvarbar: ”Dagens svartvita 
historieskrivning […] saknar tyvärr nästan alltid detta strategiska 
perspektiv och kommer därför snett i ohistoriska skildringar och 
moraliserande kritik av Sveriges väg genom världsbranden 1939–45” 
(s. 287).

Lennart J. Lundqvist
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