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Under Finlands period som storfurstendöme under Ryssland, 1809–1917, förändrades och 
utvecklades förvaltningen i det finländska samhället. Det skapades en ny centralförvaltning, 
eftersom en sådan saknats i Finland under svenska tiden. Med tiden uppstod en täckande 
förvaltningsstruktur som var separat från den ryska. När det gäller läns- och 
kommunalförvaltningen är inflytandet från den svenska tiden tydligt. (Engman 2009.) Den 
expanderande förvaltningen och lantdagsreformen 1906 bidrog tillsammans med den ökade 
läskunnigheten och så småningom även skrivkunnigheten (se t.ex. Kuismin & Driscoll 2013) till 
att medborgarnas möjligheter att delta och påverka ökade.  

Genom inflyttningen till städerna ökade städernas administration. Administrationen var 
skriftbaserad, varför en utökad administration med fler som skrev och läste även ökade mängden 
text. Skriftpraktiker och kommunikativa mönster i samhället förändrades i grunden. (Englund & 
Svensson 2003.) Exakt hur kommunikationen mellan medborgare och myndigheter såg ut i 
Finland under 1800-talet vet vi ändå förhållandevis lite om, och vi vet inte heller mycket om hur 
den allmänna samhällsutvecklingen påverkade denna. Den dåtida synen på språket har undersökts 
(Thylin-Klaus 2015) medan själva språkbruket inte fått särskilt mycket uppmärksamhet inom 
forskningen. De övergripande frågeställningar vi vill utreda är: Hurdana kommunikationsmönster 
utmärker korrespondens mellan medborgare och myndigheter under den ryska tiden i Finland och 
hur återspeglar de maktrelationerna mellan de involverade (Fairclough 2001 [1989]) På vilka sätt 
framträder den flerspråkiga kontexten i myndighetskorrespondens från denna tid?  

I vårt inlägg presenterar vi vårt nyligen inledda, tvärvetenskapliga forskningsprojekt kring 
förvaltning och skriftpraktiker under den ryska tiden i Finland, och en första kartläggning av 
tidigare forskning på området, med utgångspunkt i historievetenskaperna (t.ex. Tiihonen & 
Tiihonen 1983; Westerlund 1993; Savolainen et al. 1996). Vi illustrerar vår presentation med 
exempel på autentiska texter från förvaltningen under 1800-talet genom att följa några textkedjor 
i så kallade supplikakter som förvaras vid Finlands Riksarkiv. 
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