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Abstract::

The  aim of  this  master's  thesis  is  to  better  understand  the  Swedish  labour
movement's independent libraries in the city of Malmö from the 1880's to the
libraries'  integration  into  the  municipal  library  system,  starting  in  1927.  In
order to analyze and contextualize the workers' libraries I have used Habermas'
theory of the public sphere together with Fraser's critique of Habermas as well
as Gramsci's notion of hegemony. The study shows that the workers' libraries
played an important role in the formation of class consciousness in Malmö.
The libraries made discussion and circulation of information possible, and were
parts  of  an  independent  subaltern  counterpublic.  The  worker's  libraries  are
also, like the municipal libraries, characterised by an ambition to disciplin and
cultivate their users. 

In time, as a part of what Habermas calls  the structural transformation of the
public sphere, this subaltern counterpublic was integrated into the state. This is
part  of  a  larger  process,  where  the  municipalities  are  transformed  into  the
“outermost branch” of the state. As part of this development the counterpublic
expands to include larger groups, until it loses its character as an independent
counterpublic: the counterpublic turns from addressing people in the notion of
“working class” to people as the (national) population as a whole. In an attempt
to improve its negotiation position, the workers' library in Malmö adopted an
ideal  of  respectability  (skötsamhet)  and  in  exchange  for  economic  funding
agreed on abandoning its “agitational” activities. The library, as part of these
developments, loses its independent political function. 
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Med ekonomiska privilegier följde automatiskt överlägsenhet i vetande.
Snålheten hörde ihop med ägandet, och de bemedlade försökte så länge
som möjligt spärra vägen till bildning för de obemedlade. Innan vi funnit
inblick i förhållandena och vunnit grundläggande kunskaper,  kunde de
härskandes privilegier inte upphävas. Gång på gång kastades vi tillbaka
för att vår förmåga att tänka, kombinera och dra slutsatser ännu inte var
tillräckligt  utvecklad.  Början  till  en  förändring  av  detta  tillstånd  låg  i
insikten  om  att  de  högre  klasserna  riktade  sin  mesta  kraft  mot  vårt
kunskapsbegär. Sedan dess har det viktigaste för oss blivit att erövra oss
skolning, färdigheter på alla forskningens områden, under användande av
alla förslagenhetens och självövervinnelsens medel. Våra studier var från
första början ett uppror.

Peter Weiss, Motståndets estetik 

Of  increasing  interest  of  practitioners,  critical  librarianship  seeks  to
bridge the gap between theory and practise in LIS. It uses a critical lens to
expose  and  challenge  the  ways  that  libraries  and  the  profession
consciously and unconsciously supports systems of oppression, thereby
pursuing a socially just, theoretically informed praxis.

Caren Nicholson och Maura Seale,  The Politics  
of theory and the Practise of Critical 
Librarianship 



1 Inledning och problemformulering

För att kunna förstå det moderna svenska folkbiblioteksväsendet måste vi se
dess  specifika  rötter  i  de  stora  folkrörelserna  och  den  nordiska  företeelsen
folkbildning:  bildning  för och  genom folket  självt.  Som del  i  sina politiska
projekt grundade arbetarrörelsen, väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen egna
så kallade folkrörelsebibliotek redan under 1800-talet. Dessa kom senare att i
hög grad ligga till  grund för det  moderna folkbibliotekssystemet  som växte
fram under det tidiga 1900-talet. Folkrörelsernas politiska folkbildningsprojekt
utvecklas på så vis inom de egna organisationerna, för att sedan ofta bli del av
de kommunala folkbiblioteken. Denna utveckling är idag relativt okänd inom
allmänheten, sporadiskt undersökt inom akademin och värd att kritiskt belysa
för att förstå folkbibliotekens samhälleliga och historiska roll. I folkrörelsernas
egen  historieskrivning  berörs  de  egna  bibliotekssträvandena  enbart  som
hastigast. I mastodontverket  Arbetets söner1 nämns arbetarrörelsens bibliotek
enbart  i  förbifarten,  och  beskrivs  då  som  en  anledning  till  att  Arbetarnas
bildningsförbund  (ABF)  bildas  1912.  Här  nämns  ingenting  om  att  ABF
inledningsvis var tänkt just som ett arbetarrörelsens biblioteksförbund, eller om
den centrala  funktion som biblioteken hade inom ABF och arbetarrörelsens
folkbildningsprojekt  som helhet.  Det  finns  följaktligen  en  lucka  både  i  det
allmänna medvetandet och i folkrörelsernas egen historieskrivning. 

Forskningen  kring  folkbibliotekens  ursprung  och  utveckling  har  i  flera  fall
antagit ett kritiskt perspektiv för att försöka fånga samhällelig utveckling och
maktaspekter  inom  denna.  Speciellt  folkbibliotekssystemets  födelse  och
barndom utgör dock en forskningslucka som jag vill skapa större förståelse av.
I föreliggande undersökning vill jag därför ta min utgångspunkt i de studier
som  faktiskt  har  utförts,  för  att  kritisera,  bygga  vidare  och  utveckla  deras
perspektiv och slutsatser. På så vis tar undersökningen fasta på både tidigare
forsknings  luckor  och  dess  förtjänster.  Ett  tydligt  exempel  på  brister  och
förtjänster är Frenander (2012) som beskriver utvecklingen kring 1900-talets
bibliotekslagstiftning.  Frenander  gör  dock  detta  ur  ett  uttalat
ovanifrånperspektiv,  från  staten  och  det  offentligas  sida.  För  mig  är  det
uppenbart att  denna utveckling även måste studeras underifrån: ur de lokala
folkrörelsernas  underifrånperspektiv.  Denna  studies  huvudsakliga  material
kommer  utgöras  av  bevarat  källmaterial  från  arbetarrörelsens
bibliotekssträvanden  i  Malmö.  Materialet  finns  bevarat  på  Arbetarrörelsens
arkiv i Malmö och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) i Stockholm. 

Även Andersson (2009) gör ett försök att analysera folkbibliotekens utveckling
ur ett  maktperspektiv,  dock utan att  kunna se innehållet  i  de strukturer  han
beskriver. Ett  ytterligare exempel  är Leffler (1999), som i likhet med mig i
denna  studie  använder  sig  av  begreppet  offentlighet  vid  studier  av
arbetarrörelsens bibliotek. Begreppet är hämtat från Habermas, dock genomför
Leffler sin studie utan att ta till sig den kritik som begreppet har fått, vilket gör
att  viktiga  aspekter  av  begreppet  faller  bort.  Den  feministiska  teoretikern
Nancy Fraser använder termen subalterna motoffentligheter för att kritisera det
ensidiga perspektiv på den borgerliga offentligheten som Habermas anlägger.
Den  föreliggande  undersökningen  försöker  därför  täppa  till  den  tidigare
forskningens luckor, bland annat genom att studera folkbiblioteksutvecklingen

1 En krönika över arbetarrörelsens tidiga historia och som ofta används inom historisk 
forskning. 
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ur Frasers underifrånperspektiv. Här har min studie en tydligt teoriutvecklande
ambition.  De  tidigare  kritiska  analyserna  av  den  tidiga
folkbiblioteksutvecklingen  behöver  skärpas  och  utvecklas.  Här  är  också
biblioteks-  och  informationsvetenskapens  interdisciplinära  karaktär  en  stor
tillgång, eftersom den tillåter oss att ta inspiration och teoretiska verktyg från
andra discipliner. Genom att studera ett specifikt fall och sätta det i relation till
en större historisk utveckling,  och på så vis pendla mellan det lilla  och det
stora, hoppas jag kunna kasta nytt  ljus inte bara på det unika i det aktuella
fallet,  utan också på de mer övergripande utvecklingstrenderna.  På så vis är
denna undersökning ett försök att förklara folkbibliotekens utveckling genom
att  lyssna  på  rösterna  underifrån,  och  försöka  förklara  hur  folkrörelsernas
bibliotekssträvanden kunde leda fram till dagens folkbibliotek.

1.1 Syfte

Denna  uppsats  är  ett  försök  att  kritiskt  försöka  förstå  arbetarrörelsens
bibliotekssträvanden och utvecklingen av det svenska folkbibliotekssystemet.
Jag tar här hjälp av Habermas offentlighetsbegrepp, Frasers teori om subalterna
motoffentligheter och Gramscis tes om hegemoni. Ambitionen är att belysa ett
konkret exempel –  arbetarbiblioteken i Malmö – men även att generera nya
teoretiska modeller av mer generell karaktär. 

Syfte:  Att  analysera  och  undersöka  möjligheten  att  förstå  och  förklara
arbetarrörelsens bibliotek som av del i en subaltern motoffentlighet. 

1.2 Frågeställningar

För  att  kunna  besvara  mitt  syfte  har  jag  konkretiserat  det  i  följande
frågeställningar. Frågeställningarna kommer följa oss genom undersökningen,
utgöra dess röda tråd och återvända i den avslutande diskussionen. 

1. Hur kan arbetarbibliotek i Malmös historia - dess etablering, utveckling
och avveckling - förstås och analyseras i ett  perspektiv av begreppet
subaltern motoffentlighet?  

2. Vilka centrala utvecklingstendenser präglar arbetarbiblioteken i Malmö
och vilka motiv eller drivkrafter ligger bakom dessa?

1.3 Avgränsningar

Jag vill här undersöka folkrörelsebibliotek från att de präglas av vad Liedman
kallar  folkbildning,  i  kontrast  till  folkupplysning,  och  lägga  fokus  på
institutioner  som konkretiseringar  av en  offentlighet.  Det  är  med  andra  ord
folkbildningsinstitutioner i folkrörelseregi jag vill studera. 

Det finns flera viktiga folkrörelser i modern svensk historia. Jag har valt att
lägga  mitt  huvudfokus  på  arbetarrörelsen  eftersom  den  präglas  av  ett
bildningsideal som tydligast skiljer sig från de övriga folkrörelsernas och för
att den tydligast organiserar sig för ett kvalitativt annorlunda samhälle. För att
ytterligare  specificera  detta  har  jag  valt  att  studera  arbetarrörelsens
självständiga bibliotekssträvanden i  Malmö.  Malmö utgör en viktig  stad för
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den tidiga svenska arbetarrörelsen,  och historien om dess arbetarbibliotek är
ännu  inte  skriven.  Detta  ger  studien  en  lokal  inriktning,  och  avgränsar
historiskt studien till perioden från de första folkrörelsebibliotekens uppkomst
under 1880-talet fram till kommunaliseringen av Malmö arbetarbibliotek 1927.
En historisk utveckling går dock inte att  förstå isolerat:  vi kan därför bitvis
behöva ”zooma ut”  ur  vår  valda  period,  för  att  se  utvecklingen i  ett  större
perspektiv. 

1.4 Disposition

Denna undersökning har både en beskrivande och en förklarande ambition. För
att göra detta möjligt är det nödvändigt att presentera begrepp, operationalisera
teori och ge läsaren den historiska och samhälleliga kontext som behövs för att
kunna förstå det empiriska materialet. 

Efter  det  inledande  avsnittet  presenteras  undersökningens  teoretiska
begreppsvärld i form av tidigare forskning och relevant teoribildning. Under
rubriken Tidigare forskning presenteras den tidigare forskning uppsatsen utgår
ifrån, men vars luckor också gör undersökningen nödvändig. Här får läsaren
alltså  möjlighet  att  orientera  sig  inom  relevant  forskning  om  tidig
folkbiblioteksutveckling. Här diskuteras även begreppen folk, folkbildning och
folkbibliotek,  vilket  kommer  vara  användbart  under  uppsatsens  gång.  I
teoriavsnittet presenteras Habermas förklaringsmodell, för att sedan kritiseras
av  Fraser  och  skrivas  ihop till  en  hållbar  enhet.  Denna ställs  sedan,  på  de
kommande sidorna, i relation till Gramscis begrepp. Denna teoretiska trio utgör
uppsatsens teoretiska grund.  Efter detta kommer ett avsnitt som redogör för
bibliotekens funktioner inom en fungerande (nordisk) offentlighet. Detta stycke
kan  ses  som  en  konkretisering  av  Habermas  abstrakta  modell,  och  en
operationalisering  som  gör  begreppet  offentlighet möjligt  att  använda  mer
träffsäkert. 

Denna undersökning tar sitt avstamp i en historisk brytningsperiod. Perioden
från andra halvan av 1800-talet in på det tidiga 1900-talet präglas av drastiska
samhällsförändringar  och  drastiska  maktskiften.  Gamla  kontrollmekanismer
faller  sönder  och  nya  formas.  För  att  kunna  ge  en  bakgrund  till  de  tidiga
folkbibliotekens utveckling inleds uppsatsens undersökande avsnitt därför med
en kort  historisk  bakgrund.  Denna börjar  generellt  med att  redogöra för  de
djupgående  förändringsprocesser  som  vid  denna  tid  präglar  det  svenska
samhället, för att sedan bli mer specifik. Efter den historiska bakgrund närmar
vi  oss  äntligen  empirin.  Här  behandlas  folkrörelsernas  och  folkbildningens
utveckling.  Arbetarrörelsens  bibliotekssträvanden  i  Malmö beskrivs,  från de
första  biblioteken  i  egen  regi  fram  till  kommunaliseringen  1927.  Denna
redogörelse  bygger  i  huvudsak  på  rörelsens  eget  material,  men  också  på
tidigare  forskning,  och  är  ett  försök  att  beskriva  arbetarbiblioteken  ur  ett
underifrånperspektiv. 

Den empiriska undersökningen följs upp av ett diskuterande avsnitt där empirin
behandlas,  analyseras  och  förklaras  med  ett  mer  teoretisk  perspektiv.  Det
empiriska sätts  i  relation till  tidigare forskning och förklaringsmodeller som
kan  sätta  undersökningens  resultat  i  en  större  kontext.  Här  går  vi  från  att
beskriva till  att  förklara.  Detta  sätts  i  relation  till  tidigare  forskning  och
diskuteras  i  ljus  av  denna.  Avslutningsvis  sammanfattas  undersökningens
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resultat,  och  sätts  i  relation  till  de  teoretiska  begrepp  som  presenterades
inledningsvis. Detta följs slutligen av ett stycke om möjlig vidare forskning. 

2 Tidigare forskning och viktiga begrepp

I samband med vad som utropas till  folkbibliotekens hundraårsjubileum har
idéhistorikern Anders Frenander  beskrivit statens relation till folkbiblioteken.
Även om bibliotek öppna för allmänheten började  organiseras redan i början
av 1800-talet (inte minst i kyrkans regi) behandlar Frenanders studie perioden
1912-2012.  Detta  motiveras  med  den  lagstiftning  om  statligt  stöd  till
folkbibliotek som kom 1905 och vidareutvecklades 1912, och som anses inleda
de  moderna  folkbibliotekens  era.  Det  moderna  folkbiblioteket  kan  förutom
sockenbiblioteken också spåra sina rötter tillbaka till den uppsjö av bibliotek
som  bedrevs  i  folkrörelsernas  regi.  I  början  av  förra  århundradet  bedrevs
huvuddelen av biblioteken i Sverige av arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och
väckelserörelsen (Frenander 2012). När Frenander beskriver folkbibliotekens
historia beskriver han den ur ett uttalat ”ovanifrånperspektiv” (Frenander 2012,
sida  22).  Hans  studie  bygger  i  hög  grad  på  offentliga  handlingar,  statliga
utredningar och lagstiftning.2 Detta motiveras med ett behov av begränsningar,
och med att offentligt arkivmaterial är mycket lättillgängligt. Frenanders studie
av statens relation till folkbiblioteken fyller onekligen en forskningslucka, men
för att kunna förstå statens relation till folkrörelserna och deras bibliotek kan vi
inte bara se ena sidan av historien. Ett tydligt mål med denna studie är därför
att  komplettera  luckorna  i  tidigare  teoribildning:  vi  behöver  komplettera
ovanifrånperspektivet på de tidiga folkbibliotekens historia med ett underifrån. 

Biblioteks- och informationsvetaren  Magnus Torstensson har i sin forskning
om  folkbibliotekens  framväxt  i  Sverige  betonat  inspirationen  från  det
amerikanska public library-systemet. Detta system av bibliotek riktade till hela
befolkningen, till  skillnad mot de många olika driftsformer (ofta riktade till
specifika  befolkningsgrupper)  som präglade  bibliotekssverige  vid  början  av
1900-talet,  kunde  enligt  Torstensson  fylla  en  nationellt  enande  funktion.
Folkbiblioteken, i den form av public library-karaktär som Valfrid Palmgren3

var med om att importera till Sverige, var tänkta att stabilisera samhället och
undvika sociala konflikter. I sina studier både av public libraries i USA och av
folkbibliotek  i  Sverige betonar  Torstensson folkbibliotekens funktion för att
skapa social kontroll, lösa den ”sociala frågan” och integrera den framväxande
arbetarklassen  i  det  etablerade  samhället  (Torstensson  1994,  1996:a och
1996:b).  Torstensson  kritiserar  vidare  (med  stöd  i  den  amerikanska
biblioteksforskaren Harris) vad han beskriver som en naiv syn på framväxten
av bibliotek. Att enbart se bibliotekens utveckling i ljuset av en essentialistiskt
god  vilja  till  bildning  är  inte  tillräckligt,  utan  vi  behöver  också  se
maktutövandet  i  biblioteksutvecklingen  (Torstensson  1994,  se  också  Harris
1978). Detta perspektiv på bildning som inte bara något emanciperande utan
även något intimt förknippat med kontroll och makt har varit vägledande för
min studie. 

2 Även i Torstenssons (2012) redogörelse för statens relation till kommunerna gällande 
folkbiblioteken är det material från staten som ligger till grund för analysen. 

3  Valfrid Palmgren var en drivande person bakom utvecklingen av det moderna svenska     
folkbibliotekssystemet. Hon författade bland annat den utredning som låg bakom 1912 års 
beslut om statligt stöd till folkbiblioteken. 

4



Utvecklingen av bibliotek (och samhället i stort) sker inte heller ”naturligt”,
utan är något som drivs fram av aktörer med taktiska motiv. I sin forskning
återkommer Torstensson till att betona vikten av såväl aktörernas agerande som
de strukturer de agerar inom. Även om det är givande att studera de motiv som
motiverar  agenters  handlande  så  behöver  vi  även  se  de  strukturella
förutsättningar  som  begränsar  och  formar  aktörens  repertoar  av  möjliga
handlingar (Torstensson bland annat 1996:a). 

Torstensson har även studerat framväxten av ett arbetarbibliotek i Halmstad.
Här beskrivs arbetarrörelsens försök att bygga egna folkbildande institutioner,
och  hur  biblioteket  i  Halmstad  på  sikt  integreras  i  den  kommunala
verksamheten.  Torstensson  förklarar  arbetarrörelsens  strävan  efter  bildning
som en väg att uppnå en respektabilitet  i  borgerlighetens ögon (Torstensson
1995).  Detta  perspektiv  på  respektabilitet  och  bildning  i  relationen  mellan
klasser kommer att återkomma under undersökningen. 

Pedagogikforskaren Dan Anderssons (2009) historiska och Foucaultinspirerade
studie  är  en  av  de  senast  producerade  inom  bibliotekshistoria.  Den  är
följaktligen  av  stort  intresse  för min  studie.  Som  Andersson  påpekar   har
forskningen kring biblioteken i  Sverige,  med undantag för  Hansson (1998),
länge lidit brist på maktperspektiv. Detta ser jag som en viktig forskningslucka
att  försöka  täppa  till.  Andersson  beskriver  i  sin  studie   folkbibliotekens
utveckling under 1900-talet. Denna utveckling präglas av professionalisering,
etablerandet  av nya  hierarkier inom bibliotekssystemet  och centralisering av
folkbiblioteken. Bibliotekarier ska utbildas och bli professionella för att råda
bot på den låga kvalitet de tidiga biblioteken ansågs ligga på. I ett försök att
skapa samordning inom den brokiga flora av olika driftsformer som präglar
bibliotekssverige  genomfördes  satsningar  i  syfte  att  göra systemet  enhetligt.
Därmed  skapas  hierarkier  mellan  lokala,  regionala  och  nationella  enheter.
Dessa  hierarkier  innebär  att  en  granskning  uppifrån  och  ner  etableras,  och
denna möjliggör en kontroll över de lokala biblioteken. Dessa lokala bibliotek
skall, genom att låna ut väl vald litteratur, ”förädla” befolkningen. Kampen mot
den  så  kallade  smutslitteraturen  är  central.  Folkbibliotekens  funktion  är  i
slutändan att forma väl fungerande samhällsmedborgare. 

Genom  att  bedöma  vilka  bibliotek  som  är  berättigade  till  statligt  stöd
inkluderas  respektive  exkluderas  bibliotek,  samtidigt  som  det  skapas  ett
övergripande  och  granskande  ansvar  genom  utveckling  av
bibliotekarieutbildning och granskning av lokala bibliotek.  Expertstyre är en
central metod för maktutövning i detta projekt. En hierarki skapas även mellan
kommunala  bibliotek  och  folkrörelsebibliotek,  genom  att  de  kommunala
biblioteken genomgående får större ekonomiskt stöd. Sammanfattningsvis går
makten över folkbiblioteken med Anderssons ord ”från lokala till  nationella
intressenter,  från  en  mångfald  till  ett  fåtal,  från  en  mångfald
bildningsintressenter  (nykterhets-  arbetar-  fackföreningar)  till  politiska
församlingar” (Andersson 2009 sida 82). Andersson förklarar satsningarna på
folkbildning i modernitetens tidiga och sena skede (början respektive slutet av
1900-talet)  med  att  samhället  upplever  sig  vara  i  kris.  Satsningarna  på
folkbildning är metoder att försöka lösa sociala problem. Nya medborgare ska
formas för en ny tid. 

I  historikern  Marion Lefflers  (1999)  studie  av  stads-  och  arbetarbibliotek  i
Lund och Helsingborg  betonas  det  sena 1800-talet  som en brytningsperiod.
Social  skiktning,  proletarisering  och  framväxten  av  en  modern
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(löne)arbetsmarknad skapar behov av nya metoder för social kontroll. På så vis
ska  vi  förstå  satsningarna  på  folkbildning  som en del  i  framväxten  av nya
kontrollmetoder. I denna kontext studerar Leffler arbetarbibliotekens funktion
inom  de  lokala  samhällenas  offentlighet.  Bildningen,  och  mer  specifikt
biblioteken spelade här en viktig roll för klassformeringen och framväxten av
klassgemenskap. 

I  Lefflers  studie  av  bokkataloger  och  bevarad  lånestatistik  konstateras  att
bokutbudet  vid  stads-  och  arbetarbiblioteken  ligger  mycket  nära  varandra.
Avsaknad  av  lämplig  litteratur  kan  därför  inte  anses  vara  orsak  till  att
arbetarrörelsen  grundar  sina  bibliotek.  Även  lånestatistiken  pekar  på  att
arbetarnas läsning inte skiljer sig nämnvärt från borgerlighetens.4 Att arbetarna
i hög grad övergav stadsbiblioteken till förmån för egna organisationer beror
snarare  på  känslor  av  klassgemenskap  och  solidaritet.  Likheten  mellan
boksamlingarna tolkas av Leffler  som att  den hegemoni som borgerligheten
utövar  är  för  stark  för  att  arbetarrörelsen  ska  kunna  utmana  den kulturellt.
Bildning  och  läsande  av  samma  litteratur  används  för  att  leva  upp  till  ett
skötsamhetsideal  som i  grunden  kommer  från  borgerligheten,  och  som ska
skapa  bättre  politiska  positioner  för  arbetarrörelsen.  Genom  bildning  vill
arbetarrörelsen  enligt  Leffler  tilltala  och  närma  sig  en  arbetar-  och
reformvänlig borgerlighet. 

På många sätt ligger Lefflers undersökning nära denna studie, med den viktiga
skillnaden att Lefflers studie avslutas 1901, då de två undersökta biblioteken
börjar bedrivas i Lunds respektive Helsingborgs arbetarkommuns regi. Leffler
missar  alltså  den  utveckling  av  statliga  medel  som  påbörjas  1905  och
vidareutvecklas 1912, och vars vikt både Frenander och Torstensson betonar.
Även utvecklingen där borgerliga kommuner i allt högre grad tar över folkliga
bibliotek hamnar utanför Lefflers studie. 

Som Andersson (2009) påpekar är biblioteks- och informationsvetaren Joacim
Hanssons  studie  (1998)  en  av  få  moderna  undersökningar  inom
bibliotekshistoria  som  fokuserar  på  maktaspekterna  av  folkbibliotekens
utveckling.  Hansson lägger fokus på att utvecklingen av folkbibliotek måste
förstås i relation till det omgivande samhällets utveckling, och försöker i sin
studie  identifiera  folkbibliotekens  ideologiska  identitet.  Att  folkbiblioteken
vänder  sig  till  hela  befolkningen  och  samtidigt  saknar  politisk
modersorganisation  gör  enligt  Hansson att  deras  ideologiska  hemvist  måste
undersökas.5 Folkbiblioteken  betraktas  här  som  politiska  institutioner  som
producerar  och  sprider  normer  och  föreställningar.  Hanssons  slutsats  är  att
folkbibliotekens  ideologiska  identitet  bör  förstås  som  en  fortsättning  på
sockenbibliotekens  konservativa  ideologi,  blandat  med  en  viss  grad  av
liberalism.  Detta  kontrasterar  Hansson  till  tidigare  forskning,  som  betonat
folkbibliotekens  kopplingar  till  socialdemokratisk  ideologi.  Förklaringen  till
detta kan dock vara att Hansson studerar perioden 1850-1920, vilket är innan
folkhemmet  gör  sin  historiska  entré.  Folkbibliotekens  konservativa  identitet
yttrar sig genom en vilja till folkupplysning, och att genom sin bildning forma
funktionella  samhällsmedborgare  till  det  nya,  borgerliga  samhället.
Nationalismen spelar här en viktig roll. Banden mellan folkbiblioteken och de
mycket  konservativa  universitetsbiblioteken  bidrar  enligt  Hansson  till

4 Däremot finner Leffler skillnader mellan den litteratur som män och kvinnor lånar, vilket är
en intressant slutsats som förtjänar att undersökas ytterligare. 

5  Här betraktas staten inte som en uttalat politisk aktör – till skillnad från folkrörelserna. 
Detta kan förstås genom termerna hegemoni och uppdelningen i traditionella och organiska 
intellektuella. 
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folkbibliotekens konservativa identitet. De liberala inslagen i folkbibliotekens
ideologiska identitet  visar sig genom att  folkbiblioteken ska gynna en stabil
samhällsutveckling: all utveckling ska inte stoppas, men den ska ske utan att
samhället förändras i grunden. Torstensson (1993) betecknar denna inställning
som  change in order to keep.   Biblioteksutvecklingen kopplas på så vis till
makt och det omgivande samhället. Detta fokus gör Hanssons studie relevant
för min. 

Hansson (1998) beskriver arbetarbiblioteken som att de har en tydlig uppgift i
arbetarrörelsens kamp för en samhällsutveckling i socialistisk riktning. Denna
politiska ambition är enligt Hansson tydligast inom arbetarrörelsen och skiljer
arbetarbiblioteken  från  de  andra  folkrörelsernas  bibliotek.  Medan
folkbiblioteken betraktas som konservativa beskriver Hansson folkrörelsernas
bibliotek som präglade av en socialdemokratisk eller socialistisk ideologi. Att
dessa inte kommer att ligga till grund för folkbibliotekens ideologiska identitet
förklaras  med  att  de  ledande  aktörerna  inom  biblioteksutvecklingen  (bland
dessa Valfrid Palmgren) tillhörde det konservativa lägret. 

Då vi här ska undersöka arbetarrörelsens lokala bibliotekssträvanden bör Mats
Myrstener  (1998) nämnas.  Myrsteners studie av Stockholms arbetarbibliotek
betonar den sociala kontroll som såväl arbetarbiblioteket bedriver (i form av
disciplinering av de organiserade arbetarna) och de övriga lokala församlings-
och folkbiblioteken (i form av nationalistisk folkupplysning). Även den stora
heterogeniteten inom Stockholms bibliotekslandskap under sent 1800-tal och
tidigt  1900-tal  betonas.  Myrstener  undersöker  bibliotekens  samlingar,  men
även  dess  funktion  och  vilka  grupper  som lånar  där.  Hans  studie  kommer
huvudsakligen  att  användas  då  denna  undersöknings  resultat  ska  sättas  i
relation  till  utvecklingen  i  andra  svenska  städer,  för  att  säga  något  om
undersökningens representativitet. 

2.1 Folkbildning och folkupplysning 

Idéhistorikern  Sven-Eric  Liedman  beskriver  folkbildning  som  ett  mycket
nordiskt  fenomen.  Folkhögskolor,  studiecirklar  och  bildningsförbund  är
otvivelaktigt del i denna tradition,  men så även folkskolan (Liedman 1997).
Den  tidiga  folkbildningsverksamheten  i  Sverige  började  som  bildning  för
folket. Det var liberala eller konservativa grupper som ville bilda, disciplinera
och forma medborgarna.  Först senare, under 1800-talets andra hälft, uppkom
en folkbildning  av  folket, bedrivet av folket själv och för att stärka sig självt
(Johansson  2002).  Folkbildningen  har  av  Arvidsson  (1996)  beskrivits  som
bildning  av och  genom folket  (sida  10).  Liedman  introducerar  här  en
uppdelning i  folkbildning och  folkupplysning. Folkbildning innebär att folket
självt  leder  och  organiserar  sin  bildningsprocess,  medan  folkupplysning
innebär att någon utomstående part sprider sådan kunskap den anser lämplig
för  folket  (Liedman  1997).  Folkbildning  är  från  starten  central  inom
folkrörelsernas politiska projekt medan folkupplysning sker ovanifrån, ofta i
explicit kontrollerande syfte.  
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2.2 Folk och folkrörelse

Begreppet  folk  har  i  olika  kontexter  och  av  olika  sociala  aktörer  fått  olika
betydelser. Det har blivit ett politiskt laddat begrepp, vars olika tolkningar och
betydelser visar på skilda ideologiska perspektiv och som ger rent praktiska
konsekvenser. Detta är inte minst tydligt i det tidiga 1900-talets diskussioner
om folkbibliotek.  Torstensson (2012) visar på dubbelheten  i  begreppet  folk.
Folk kan både användas som ett begrepp som syftar på samtliga invånare i ett
land, den totala summan, eller rikta sig specifikt till ”den stora massan”, ”de
lägre samhällsklasserna”, ”arbetarklassen” eller ”allmogen”. Johansson (2002)
betonar mer specifikt hur begreppet folk har använts olika. Medan den tyska
arbetarrörelsen använder sig av begreppet folk i Torstenssons första, nationella,
betydelse  har  den  svenska  arbetarrörelsen  anslutit  sig  till  den  andra
användningen av begreppet. Detta blir tydligt i termer som Folkets hus, Folkets
park, folkhögskola och själva begreppet folkrörelse (Johansson 2002). Termen
folk  är  också  det  som  folkrörelserna  använder  för  att  beskriva  sina  egna
rörelser (Torstensson 2012). Denna dubbelhet i begreppet folk kommer vi ta
med oss genom undersökningen. 

2.3 Folkbibliotek och folkliga bibliotek

För att förstå det tidiga 1900-talets flora av bibliotek kan det vara relevant att
använda sig av den uppdelning mellan folkbibliotek och folkliga bibliotek som
Hansson  (1998,  sida  10)  föreslår.  Med  folkbibliotek menar  Hansson  de
bibliotek  för  allmänheten  som  instiftas  och  drivs  av  de  borgerliga
kommunerna. De är av vad Torstensson (1994) kallar  public library-karaktär,
det vill säga de riktar sig inte till  en viss social grupp utan till  hela landets
befolkning. Med termen folkliga bibliotek syftar Hansson på de bibliotek som
drivs  av  folkrörelserna,  och  som  tydligt  riktar  sig  till  en  viss  del  av
befolkningen. I bakgrunden för denna uppdelning ligger den dubbla betydelsen
i  begreppet  folk (se  ovan).  Hanssons  uppdelning  kan  jämföras  med  det
resonemang om traditionella och organiska intellektuella institutioner som förs
av Risberg (2016).  I  detta  resonemang,  inspirerat  av Gramscis  två typer  av
intellektuella, är de traditionellt intellektuella institutionerna bundna till staten,
medan de organiskt intellektuella institutionerna är bundna till sociala rörelser.
I likhet med Linderborgs beskrivning får de traditionellt intellektuella lätt ett
”neutralitetens skimmer” över sig (trots att de har tydliga politiska ambitioner,
se Torstensson 1994 och 1996:a, Harris 1978, Hansson 1998, Sjösten 1993),
medan de organiskt intellektuella tydligt framstår som del i ett politiskt projekt
(Linderborg 2001).  
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3 Teoretiska perspektiv

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska verktyg och perspektiv. Genom
en  kritik  av  Habermas  offentlighetsbegrepp,  främst  från  Fraser,  och  en
presentation av Gramscis  syn på hegemoni  och de intellektuella  presenteras
uppsatsens teoretiska stomme.  Sedan, för att  konkretisera teorin,  presenteras
också bibliotekens roll och funktioner inom en fungerande offentlighet. 

3.1 Habermas offentlighetsbegrepp 

Jürgen Habermas beskriver i sitt numera klassiska verk Borgerlig offentlighet
(1984) vad han väljer att kalla kategorierna  privat och  offentligt samt hur de
fungerar  samhälleligt  och  förändrats  historiskt.  Mest  centralt  i  analysen  av
dessa kategorier är kanske att Habermas identifierar en specifik sfär inom det
privata,  som han  (i  det  moderna  borgerliga  samhället)  kallar  för borgerlig
offentlighet. Denna sfär är beroende av uppdelningen i kategorierna privat och
offentligt som Habermas beskriver, men fyller även en specifik funktion inom
hans modell.6 

Habermas konstaterar att den uppdelning vi idag har av privat och offentligt
inte ska tas för självklar. Den har uppkommit som en del av ett visst samhälle,
och har genomgått tydliga förändringar historiskt. För att förstå offentlighetens
roll  i  Habermas  modell  kan  det  vara  användbart  att  följa  hans  analys  av
offentligheten  genom historien.  För  att  visa  hur  uppdelningen  i  privat  och
offentligt  förändras  historiskt  spårar  Habermas  kategorierna  privat och
offentligt genom olika historiska samhällen. Han börjar denna genealogi i det
antika Grekland.7 Enligt Habermas bestod den antika offentligheten i polis, där
medborgarna löste angelägenheter som ansågs beröra alla, medan den antika
privata  sfären av oikos där  familj  och ekonomi  behandlades.  Medborgarnas
diskussion inom polis låg sedan till grund för statens politik. Oikos och polis
förutsätter varandra: utan oikos ingen materiell (re)produktion, och utan polis
inget beskydd och organisering av oikos.  Medan vi kan känna igen oss relativt
väl  inom denna antika  uppdelning i  privat  och  offentligt  så  är  den  feodala
modellen kanske mer olik våra moderna kategorier. Som nästa historiska steg
beskriver  Habermas  nämligen  en  feodal  offentlighet  i  form av de  kungliga
hoven,  där  mycket  av  det  vi  skulle  klassa  som privat  eller  rent  av  intimt
(ritualer kring kungligheternas påklädnad, makten som sitter  nästan fysiskt i
kroppen  och  ärvs  över  generationer,  etc.)  blir  del  av  en  representativ
offentlighet.  Det  vi  skulle  klassa  som  privat  är  här  del  av  en  formell
maktutövning.  Monarkens själva  kropp är  av politisk och allmän betydelse,
medan  den  i  ett  modernt  samhälle  knyts  till  institutioner.  Habermas
sammanfattar den representativa offentligheten i uttrycket ”Staten – det är jag!”
(Habermas 1984). 

Efter en analys av antiken och feodalismen kommer Habermas slutligen fram
till  det  moderna  samhället  som  han  kopplar  samman  med  borgerlighetens

6 Habermas ordval kan skapa förvirring. Motsatsparet privat-offentligt delar in samhället i 
två sfärer, och den borgerliga offentligheten är, trots sitt namn i svensk översättning, en del 
i den privata sfären. Den offentliga sfären, som är i motsats till den privata, hade kunnat 
kallas allmän, vilket jag här kommer göra när det underlättar förståelsen. 

7 En rimlig kritik av Habermas är inte bara, som vi ska se, att han är blind för ”alternativa” 
offentligheter, det vill säga cirkulerar kring just den borgerliga offentligheten, utan också 
att han riktar sig tydligt till ett strikt västerländskt samhälle. 
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framväxt under 1700-talet. Det är först under denna fas som vi kan tala om den
form av offentlighet  som vi är vana vid,  och som Habermas huvudsakligen
analyserar.  Denna borgerliga  offentlighet  består  av  vad Habermas  beskriver
som ”de som publik församlade privatpersonernas sfär” (Habermas 1984 sida
35). Den moderna allmänna sfären består av staten och dess förvaltning och
offentligheten  är  en  plats  för  kritiska  deltagande  diskussioner,  som  ska
förmedla  från  den  privata  till  den  allmänna  kategorin.  Med  privat  menar
Habermas familj och individens privatliv, men också arbete, företagande och
varuutbyte. (Habermas 1984). Offentligheten är således en sfär för produktion
av diskurser skild från staten, men även från den privata marknaden (Fraser
1997).  Den  borgerliga  offentligheten  är  alltså  del  av  den  privata  sfären,
tillsammans  med  familjefrågor  och  ekonomiska  angelägenheter.  Den
borgerliga offentligheten utgör en arena för rationell diskussion såväl som den
förmedlar  en  allmän  opinion.  Denna  opinion  skall  påverka  den  allmänna
politiken som bedrivs av staten. Den borgerliga offentligheten fungerar alltså
genom att förmedla en opinion från det privata till det allmänna, där det kan
omsättas i politisk verklighet. 

Den tidiga borgerliga offentligheten uppstår vid de kungliga hoven, men gör
alltmer anspråk på den feodala offentligheten för att använda denna mot den
själv. Offentligheten blir del i borgerlighetens kamp mot den feodala staten och
för att  skapa sig en värld efter sitt eget beläte. Kungens gods skiljs från de
statliga och det borgerliga samhället framstår som skiljt från staten på ett sätt
som  inte  varit  möjligt  inom  en  feodal  offentlighet. Den  borgerliga
offentligheten har enligt Habermas vuxit fram ur den kommunikation som var
nödvändig  för  att  underlätta  handelns  framväxt.  När  denna  blir  allt  mer
permanent och institutionaliserad får denna kommunikation som var så viktig
för  den  tidiga  borgerligheten  fast  form  i  vår  tids  massmedier.  Viktiga
institutioner  som  bär  upp  Habermas  borgerliga  offentlighet  är  (politiska)
sällskap,  diskussionsklubbar,  tidningar  och  kulturorgan  (Habermas  1984).
Dessa  utgör  platser  för  diskussion  och  möten.  Här  möts  människor  med
politiska rättigheter, bildning och egendom för att kritiskt diskutera allmänna
angelägenheter.  Habermas  betonar  även  vikten  av  en  litterär  offentligheten.
Framväxten av en tidig romankonst, men även brev och dagböcker spelar en
central  roll  i  uppkomsten  av  en  borgerlig  subjektivitet.  Detta  utgör  ett
nödvändigt förstadium till den borgerliga offentligheten. Privatpersonerna som
samlas i offentligheten läser och samtalar om det lästa. Här grundas bibliotek,
bokklubbar och läsecirklar, och de borgerliga skikten ”samtalar med sig själv
om sig själv”(Habermas 1984 sida 56 ). 

Den  borgerliga  offentlighet  som  Habermas  beskriver  varar  inte  för  alltid.
Habermas  bok  som ursprungligen  kom ut  1962  har  på  originalspråk  titeln
Strukturwandel der Öffentlichkeit, offentlighetens strukturomvandling. Denna
strukturomvandling har  sin  grund i  att  den moderna  socialstatens  framväxt.
Med  detta  sker  ett  församhälleligande av  tidigare  privata  områden  (skola,
barnomsorg,  pensionssystem)  samtidigt  som det  allmänna  politiken  fylls  av
dessa  tidigare  privata  verksamheter.  Samtidigt  blir  de  verksamheter  som
kvarstår  inom  den  privata  sfären  allt  intimare.  Storfamiljen  ersätts  av
kärnfamiljen, vilket innebär att produktion flyttar ut i den allmänna. Snart har
såväl reproduktion som produktion lämnat den privata sfären. Staten, höjden av
det allmänna, gör allt större ingrepp i marknaden (som i Habermas modell är
privat). Gränsen mellan det privata och det offentliga förskjuts inte bara, utan
de  suddas  enligt  Habermas  ut. I  den  moderna  demokratin  flätas  staten  och
samhället samman. Förutsättningarna för en fungerande borgerlig offentlighet,
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som  förmedlar  mellan  det  privata  och  det  allmänna,  försvinner  därmed
(Habermas 1984).

Habermas borgerliga offentlighet  bygger  på att  människa,  man,  medborgare
och borgare  förblir synonymer. I takt med att större grupper tar upp kampen
för bildning, egendom och demokratiska rättigheter blir  det uppenbart att  så
inte är fallet. Offentligheten förefaller nu vara under attack från de grupper som
tidigare exkluderats ifrån den. Samtidigt kommersialiseras den tidigare kritiska
diskussionen  inom  offentligheten  alltmer.  Människor  isoleras  och  politisk
debatt  tas  över  av  professionella  politiker  medan  medborgare  passiviseras.
Offentligheten blir en sfär för konsumtion snarare än diskussion och politisk
produktion  eller  formerande  av  subjektivitet.  Offentligheten  tappar  enligt
Habermas  sin  demokratiska  funktion.  Den  borgerliga  offentligheten  är
kortlivad, men det är svårt att sätta fingret på exakt hur kortlivad denna sociala
sfär är. Habermas målar med alltför breda penseldrag för att vi ska förstå denna
utveckling annat än konceptuellt. 

Som beskrivits ovan ger Habermas en bild av sociala kategoriers utveckling
historiskt och av den borgerliga offentlighetens uppgång, strukturomvandling
och  kanske  fall.  Men  Habermas  brett  målande  och  ofta  ganska  abstrakta
resonemang har gett ammunition till kritiker av hans modell. Vi kommer nu till
en av dessa. 

3.2 Frasers subalterna motoffentlighet

Med  tiden  har  Habermas  fått  kritik  för  sin  beskrivning  av  den  borgerliga
offentligheten.  En kritik som har lyfts  fram är att det ofta är oklart om han
beskriver den borgerliga offentligheten som han själv förstår den, eller som den
ser  sig  själv  (Habermas  1984,  svenskt  förord).  Studerar  Habermas  den
borgerliga offentligheten eller dess självbild? Här måste Habermas läsas aktivt
och kritiskt,  han behöver användas snarare än köpas rakt av.  En ytterligare,
mycket  central  kritik  har  lyfts  fram  av  den  amerikanska  feministiska
teoretikern Nancy Fraser. Fraser påpekar i sin kritik att vi inte kan se enbart en
offentlighet i samhället. Vi bör istället tala om en mängd olika offentligheter
som bärs fram av olika grupper eller politiska rörelser (Fraser 1997). Habermas
påpekar  själv  att  hans  studie  enbart  befattar  sig  med  den  borgerliga
offentligheten,  medan  ”underhetens”,  de  stora  folklagrens,  de  ”plebejiska”
massornas offentligheter osynliggörs8 (Habermas 1984). Fraser beskriver hur
det är möjligt, eller enligt henne till och med eftersträvansvärt och nödvändigt,
med  en  modell  som  kan  uppmärksamma  flera  olika  offentligheter.  Dessa
offentligheter har existerat historiskt och bestått av (organiserats av) grupper
som historiskt varit marginaliserade, som kvinnor, rasifierade eller arbetare. De
har  fungerat  som  alternativa  offentligheter,  plattformar  för  diskussion
formerande  av  politiska  subjektiviteter  och  krav.  Fraser  kallar  dessa
offentligheter  ”subaltern  counterpublics”,  subalterna  motoffentligheter,  och
hon  använder  dessa  för  att  täcka  upp  vad  hon  kallar  ”the  blind  spots  of
Habermas' model” (Fraser 1997).

Fraser  nämner  den  faktiska  historiska  förekomsten  av  en  afro-amerikansk
motoffentlighet centrerad kring kyrkor i USA under perioden 1880-1920. Detta
var under en period då svarta exkluderades från rösträtt och det politiska livet i
8 Även under den borgerliga offentlighetens förfall talar Habermas om en offentlighet 

underifrån. Denna är dock inte kapabel att producera eller formera någonting politiskt, utan 
framstår snarare som en än mer förfallen, kommersialiserad offentlighet än den borgerliga. 
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USA, vilket gjorde att de organiserade sin egen, alternativa offentlighet utifrån
de institutioner som var viktiga i deras samhälle.  Här tog de avstånd från det
etablerade  samhällets  rasism,  kritiserade  staten  och  diskuterade  politiska
strategier  för  att  förändra  samhället  de  levde  i.  Hela  den  borgerliga
offentlighetens  historia  har  enligt  Fraser  präglats  av  relationer  till  andra,
omgivande offentligheter. Relationen mellan offentligheterna har sedan deras
uppkomst  präglats  av  konflikt,  inte  minst  angående  själva  de
exkluderingsmekanismerna  som omger  den borgerliga  offentligheten  (Fraser
1997). 

Precis som det är medborgarna som möts på det antika polis, så är deltagande
inom  den  borgerliga  offentligheten  inte  ovillkorat.  Habermas  beskriver
träffande  hur  deltagande  i  polis  kräver  att  medborgaren  är  despot  i  oikos.
Habermas är inte heller  blind för de kriterier  som ställs på deltagarna i den
borgerliga  offentligheten:  förutom  egendom  är  bildning  ett  centralt  krav
(Habermas 1984 sida 87). Fraser fortsätter resonemanget genom att peka på hur
deltagarna i Habermas borgerliga offentlighet måste vara manliga, leva upp till
vissa krav gällande egendom och inneha en viss typ av bildning. Att bortse från
detta blir att bortse från reell ojämlikhet (Fraser 1997). Trots detta framställs
politiken  som  reser  sig  ur  offentligheten  av  Habermas  som  ”neutral”
(Habermas 1984). Fraser (2011) påpekar i kontrast till detta att offentligheten
fyller  en  emancipatorisk  roll  enbart  om  den  är  legitim  (skapas  genom  en
inkluderande demokratisk process) och effektiv (den kan påverka de offentliga
makthavarna).  Fraser  beskriver  den  borgerliga  offentligheten  som  vita,
borgerliga män som ser sig och framställer sig som ”the universal class”. Här
har oklarheten om huruvida Habermas studerar den borgerliga offentligheten
eller dess självbild lett honom fel. Borgerligheten gör i offentligheten anspråk
på universalitet, vilket de också uppnår i Habermas analys. Att se detta som ett
historiskt  faktum skapar  dock de blinda  fläckar  Fraser  beskriver.  Habermas
reducerande perspektiv på den borgerliga offentligheten gör honom också blind
för alternativa offentligheter.  Det  common good som deltagarna i  Habermas
offentlighet ska producera finns inte, enligt Fraser, utan istället ger hon en bild
av olika sociala grupper med olika, ofta motstridiga intressen (Fraser 1997). 

Fraser  ger  även  en  alternativ  tolkning  av  framväxten  av  den  borgerliga
offentligheten.  Enligt Eley bör vi se den borgerliga offentlighetens framväxt
som en övergång från en repressiv makt till en hegemonisk (Eley refererad i
Fraser  1997 sida 76) -  en maktutövning baserad på dominans  ersätts  av en
maktutövning  genom  skapande  av  universella  samtycken,  av  att  en
partikularitet gör anspråk på universalitet. I förlängningen blir den borgerliga
offentlighetens  anspråk  på  att  vara  den  enda  offentligheten  en  talande
illustration över hur den borgerliga offentligheten lyckats göra sig hegemonisk.

Frasers  perspektiv  är  berikande  för  historieförståelsen  eftersom  det
återupprättar ett möjligt konfliktperspektiv på historisk utveckling och zoomar
ut Habermas reducerade perspektiv.  Det blir  möjligt  att se relationer mellan
grupper och att  se en dynamik i  samhället,  och det finns inte  ett ”common
good” som rationellt kan resoneras fram utan snarare flera olika intressen och
viljor. Med andra ord blir det möjligt att studera vårt ämne politiskt. 

Den bibliotekshistoriker som använt sig av Habermas i en svensk kontext är
Leffler  (1999).  Leffler  arbetar  utifrån  Habermas  modell  av  en  ensam
offentlighet, utan att ta till sig Frasers kritik av denna modell. En viktig politisk
dynamik och själva relationen mellan offentligheterna går därmed förlorad. På
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dessa  punkter  hoppas  jag  kunna  bygga  vidare  på  Lefflers  annars  mycket
grundliga och inspirerande studie. 

3.3 Habermas och badvattnet 

I ljuset av Frasers kritik kan Habermas lätt framstå som okritisk och nästintill
naiv. Hans studie av ideologin kring den borgerliga offentligheten har påverkat
honom att inte se den borgerliga offentlighetens exkluderande mekanismer, och
därmed centrerat  hans  modell  kring enbart  en offentlighet.  Följer vi  istället
Frasers kritik ser vi en dynamik där ett flertal offentligheter skapar olika poler i
samhället och där vi kan studera relationerna mellan dessa. Jag vill dock betona
hur Frasers kritik bygger på och bygger vidare på Habermas, och bör ses som
en fruktbar  snarare  än förödande kritik  av hans modell.  Låt  oss  därför  inte
skölja  ut  Habermas  med  badvattnet:  istället  bör  vi  bygga  vidare  på  hans
modell. Vi ska behandla Habermas teori historiskt och lämna hans abstraherade
konceptuella  nivå:  nästa  steg  måste  vara  att  se  teorin  och  begreppen  mer
empiriskt eller konkret. 

Kanske  handlar  Habermas  dödförklarande  av  den  borgerliga  offentligheten
som demokratisk  sfär  egentligen  om Habermas  blindhet  för  andra  typer  av
offentlighet?  Vad kan vi identifiera  för alternativa  sfärer för formerande av
subjektivitet  och  kritisk,  deltagande  diskussion  under  vår  period?  Innan  vi
lämnar de teoretiska begreppens värld ska vi kort presentera en annan relevant
teoretiker. Kanske kan vi då lämna det okritiska hos Habermas bakom oss, och
istället få en teoretisk modell som vi kan använda för att förstå en värld full av
motsättningar. 

3.4 Gramscis hegemoni och de intellektuellas roll

Den italienska filosofen Antonio Gramsci är en ledande gestalt vid analys och
diskussion av ideologisk makt, de intellektuellas roll i samhället  och sociala
rörelsers organisering för att skapa politisk förändring. Även om Gramsci står
med fötterna i en marxistisk och materialistisk analystradition är han noga med
att  betona  betydelsen  av  kulturella  och  ideologiska  faktorer  i  historisk
utveckling. Hans kanske mest använda begrepp är hegemoni, men här ska vi
även ta upp Gramscis syn på de intellektuella och konstituerande av vad han
kallar historiska block.

Hegemoni är ett begrepp som beskriver en härskande klass ledarskap genom
formandet av en gemensam uppsättning kulturella normer och föreställningar
som  utgör  ett  samhälles  ”kollektiva  föreställningsvärld”,  dess  härskande
ideologi. Denna ideologi omfamnas av alla grupper i samhället, och uppfattas
som  ”den  (enda)  naturliga”,  som  sunt  förnuft.  En  hegemonisk  ideologi
uppfattas som neutral snarare än ett ställningstagande, och på så vis kan en
härskande  grupp  härska  genom att  konstruera  samtycke.  Gramsci  beskriver
hegemonin som ”The 'spontaneous' consent given by the great masses of the
population  to  the  general  direction  imposed  on social  life  by the  dominant
fundamental group” (Gramsci 1971 sida 5 och f.). Hegemonin utövas genom
”informationsstyrning,  massmedier,  bildning,  utbildning,  kultur,  religion,
lagstiftning,  och annan intellektuell  påverkan” (Linderborg 2001 sida 14).  I
förlängningen blir alltså institutioner som massmedier, kyrka och skola viktiga
för  att  förstå  ett  klassamhälle  (Östberg  1990).  Dessa  skapar  universella
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värdesystem och får som effekt att de styrda inte upplever sig som styrda –
trots att samhället präglas av motstridiga intressen. 

Två teoretiker som försökt utveckla och applicera Gramscis hegemonibegrepp
är Laclau och Mouffe. De beskriver den hegemoniska relationen på följande
sätt: 

Enligt oss: genom en partikularitet vars kropp delas, ty utan att  upphöra
att  vara  sin  egen  partikularitet  förvandlar  den  sin  kropp  till
representationen  av  en  universalitet  som  överskrider  den  […].  Denna
relation, genom vilket en viss partikularitet tar på sig att representera en
universalitet  som  är  inkommensurabel  med  den,  är  vad  vi  kallar  en
hegemonisk relation. .

 (Laclau och Mouffe 2008 sida 28)

Hegemonin  utgörs  alltså  av  en  partikularitet  som  utger  sig  för  att  vara
universell, och därför införlivar andra partikulariteter inom sig utan att för den
skull  förlora sina egna definierande egenskaper – ”without ceasing to be its
own  particularity”.  Hegemonin  avskaffar  inte  motsättningar,  men  den
avtrubbar och avväpnar. Av detta resonemang följer att vi måste se hegemonin
som  en  relation.  Det  är  en  relation  mellan  hegemonen,  den  hegemoniska
makten, och dess subjekt. Av detta följer också att hegemonin döljer det som
gör det  partikulära just  partikulärt,  och fogar in  den i  en helhet  som döljer
motsättningarna inom denna helhet. Det mest uppenbara konkreta exemplet är
att för Gramsci utövar borgerligheten en hegemonisk makt över arbetarklassen,
vilket döljer motsättningarna mellan dessa i (grunden antagonistiska) klasser
utan att arbetarna slutar vara arbetare eller borgarna slutar vara borgare. 

Linderborg,  som  studerat  de  svenska  socialdemokraternas  hegemoni  inom
såväl svensk arbetarrörelse som det svenska samhället som helhet, betonar att
hegemonin alltid måste vara en kompromiss (se även Anderson 1974). För att
den hegemoniska ideologin ska kunna accepteras behöver den införliva vissa
krav underifrån, som inte hotar systemet som sådant. Linderborg beskriver hur
hegemonin  till  och  med  kan  stärkas  genom  att  införliva  de  behärskades
politiska och kulturella krav (Linderborg 2001). 

Linderborg beskriver också Gramscis syn på de intellektuella. De intellektuella
utgör hos Gramsci  inte  en egen klass, utan är snarare i  viss mån autonoma
sociala skikt kopplade till en viss klass. Dessa grupper  utgör kadern som håller
det  hegemoniska  maskineriet  igång.  Gramsci  delar  in  de intellektuella  i  två
grupper, de traditionella och de organiska. De traditionella intellektuella är de
intellektuella  som utmärks  av  en  position  kopplat  till  staten.  De  organiska
intellektuella  (som Linderborg  också  kallar  rörelseintellektuella)  utmärks  av
sina tydliga band till en viss klass (eller snarare: denna klass politiska rörelse).
De  traditionella  intellektuella  får  därför,  precis  som  staten  i  en  marxistisk
teoribildning, lätt ett ”neutralitetens skimmer” över sig, trots att de som alla
intellektuella  är  kopplade  till  en  viss  klass.  Exempel  på  traditionella
intellektuella  är  präster  (kanske  främst  i  ett  feodalt  samhälle)  och  (under
kapitalismen) akademiker, ledarskribenter och fackföreningarnas ombudsmän
(Linderborg 2001 sida 40f, se Gramsci  1971 sida 3f). Märk väl att  det inte
nödvändigtvis  är  faktorer  kopplade  till  bildning  eller  intellektuellt  arbete  i
allmän mening som är det grundläggande i Gramscis syn på de intellektuella:
snarare  handlar  det  om  människor  som  sitter  på  viktiga  positioner  för
klassernas formerande eller som är centrala för statens agerande. 
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Hegemonin kan därför beteckna en allians där en klass leder en annan genom
att  tillåta  eftergifter  (av  icke-antagonistisk  art)  till  de  "ledda"  klassernas
ekonomiska intressen. Denna allians ligger till grunden för Gramscis historiska
block.  Ett  historiskt block utgörs av enheten mellan de sociala  krafter inom
både  ideologisk  överbyggnad  och  materiell  bas  som  bär  upp  det  aktuella
samhället. Det är alltså en formering av de sociala grupper, i vissa relationer,
och  den  ideologi  som  formar  och  utmärker  ett  specifikt  samhälle.
Motsättningar  inom  överbyggnaden  speglar  motsättningar  inom  basen
(Anderson 1976, Östberg 1990). Det är denna helhet som måste konstrueras
för att samhället ska fungera stabilt.

För  Gramsci  står  den  ledande  makt  som  utövas  genom  hegemonin  i
motsättning till  en dominerande makt, men det är viktigt att komma ihåg att
även den ledande makten i förlängningen vilar på en materiell sådan. Bakom
hegemonin som de intellektuella utövar finns alltid den repressiva makten, och
Gramsci är och förblir en – visserligen dialektisk –  materialist (se Gramsci
1971 sida 12). Vid studier av folkbibliotek är det viktigt att se de hegemoniska
strävanden som har  kommit  till  uttryck  i  arbetet  med  bibliotek  och koppla
dessa till produktion av ideologi, politik och omgivande motsättningar. Här har
folkbiblioteken, som vi ska se, fyllt en viktig funktion. 

3.5 Teoretisk sammanfattning 

Med hjälp  av  Fraser  och  Gramsci  kan  vi  föra  in  det  maktperspektiv  som
Habermas lätt blir blind för. Vi går från en modell med en offentlighet till en
med flera,  vilket  skapar  en dynamik där  offentligheterna  sätts  i  relation  till
varandra och i samhället i stort. Vi behöver även fylla kategorierna privat och
offentligt  med  ett  mer  konkret  samhälleligt  innehåll.  Här  blir  den  syn  på
samhället, dess aktörer och konflikter Gramsci presenterar användbar. På så vis
kan vi även också närma oss Torstenssons ambition om att se aktörerna inom
strukturerna. 

Gramscis begrepp om hegemoni och de intellektuella kan fungera som ett sätt
att belysa offentligheternas funktion men också att ge dem mer institutionella
ansikten.  Det  vi  nu  behöver  göra  är  att  se  bibliotekens  roll  inom
(mot)offentligheter,  och på så vis  anpassa Habermas  begrepp till  vår  studie
samt göra offentligheten konkret och möjlig att studera. 

3.6 Bibliotek som offentlighet 

3.6.1 Biblioteken som informationsförmedlare
Larsen  (2017)  beskriver  vikten  av  arkiv,  bibliotek  och  museum  för  en
fungerande offentlighet. Larsen pekar på en begränsad men växande forskning
som behandlar  dessa institutioners   funktioner  för den offentliga  sfären och
välkomnar de initiativ som lagts fram inom ämnet under senare år. Dock är
större  delen  av  denna  forskning  av  en  mycket  generell  natur,  som  inte
uppmärksammar skillnader mellan olika geografiska regioner och deras olika
historiska  och  politiska  förutsättningar.  Samtidigt  har  den  forskning  som
behandlar den offentliga sfären i en nordisk samhällsmodell uppmärksammat
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massmediernas roll,  men i hög grad negligerat arkiv,  bibliotek och museum
(Larsen 2017). 

I linje med Engelstad, Larsen och Rogstad (2017) delar Larsen (2017) upp den
offentliga  sfären  i  de  nordiska samhällena  i  frivilligorganisationer,  religiösa
organisationer,  organisationer  inom  utbildning  och  forskning,
kulturinstitutioner  samt  massmedia.  Det  dessa  fem  olika  områden  har
gemensamt  är  att  de  präglas  av  den  rationella  diskussion  som  Habermas
beskriver som det centrala i en offentlighet.  Inom dessa fem olika områden
möts  invånarna   för  att  diskutera,  artikulera  och  driva  frågor  av  allmänt
intresse.  Som både Habermas och Larsson påpekar  kräver denna diskussion
tillgång till information, vilket arkiv, bibliotek och museum i hög grad arbetar
med att tillgängliggöra (Larsson 2017, se även Audunson 2004). Informationen
arkiv, bibliotek och museum offentliggör och tillhandahåller ligger till grund
för  rationella  överväganden  bland  samhällets  invånare.  På  så  vis  blir
biblioteken  viktiga  institutioner  för  en  fungerande  offentlighet  i  Habermas
bemärkelse (Larsson 2017). 

Studerar vi indelningen av offentligheten som Engelstad, Larsen och Rogstad
(2017) gör  ser  vi  att  för  vår  studie  passar  folkrörelserna  väl  in  i  kategorin
frivilligorganisationer,  medan  de  bibliotek  rörelserna  instiftar  kan  betraktas
som kulturinstitutioner. De bibliotek som folkrörelserna grundar kan i enlighet
med både Larsson (2017) och Engelstad, Larsen och Rogstad (2017) ses som
en  institution  inom  en  nordisk  offentlighetsmodell.  Förutom  att  utgöra
utrymmen där allmänheten möts för rationell diskussion utgör de institutioner
Larsen undersöker också utrymmen där gemenskaper och grupptillhörighet kan
uppstå (Larsen 2017). Detta kan jämföras med offentlighetens och litteraturens
vikt för att inom den borgerliga offentligheten skapa en gemensam subjektivitet
för dess medlemmar (Habermas 1984). Som lågintensiva (se Audunson nedan!)
och  inkluderande  mötesplatser  är  folkbiblioteken  viktiga  för  att  lära  ut
medborgarskap  och  skapa  social  sammanhållning  (Larsen  2017,  Andersson
2009). 

3.6.2 Bibliotek som mötesplats 
Audunson (2004) har betonat bibliotekens roll som mötesplatser. Speciellt i ett
multikulturellt samhälle fyller biblioteken en viktig roll för integrering av olika
grupper. I likhet med Harris (1978) beskriver Audunson bibliotekens roll i det
amerikanska samhället i mitten av 1800-talet. Biblioteken spelade här en viktig
roll som mötesplats genom att främja integrering av de många olika grupper
som kom till USA under denna period (Audunson 2004, Harris 1978). I likhet
med den svenska kontext som Torstensson beskriver är samhället  här statt i
snabb social förändring, och biblioteken används för att gjuta olja på de sociala
vågorna.  Audunson  är  även  noga  med  att  betona  att  det  multikulturella
samhället inte främst är en fråga om etnicitet och migration, utan att begreppet
är relevant även gällande olika generationer,  olika socioekonomiska grupper
eller rurala kontra urbana grupper. Biblioteken används i samtliga fall för att
integrera  nya  grupper  i  vad  Audunson  är  noga  med  att  benämna  ”the
dominating,  bourgeoise  culture  that  should  be  promoted” (Audunson 2004,
sida 431). På så vis fungerar biblioteken som en integrerande mötesplats. 
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Aabø, Audunson och Vårheim (2010) beskriver biblioteken som en mötesplats
och en aktiv del i en offentlighet. De refererar uttalat till Habermas teorier.9 I
deras studie av bibliotek i Norge ser vi hur biblioteken praktiskt fungerar som
mötesplats, där en stor del av besökarna uppger att de träffar människor som de
betraktar  som tillhörande  andra  grupper  än  de  själva.  Biblioteken  är  enligt
författarna mötesplatser där vi möter den andre. Biblioteken är även viktiga för
att göra aktivt medborgarskap möjligt oavsett sociala förutsättningar  (Aabø et.
al. 2010). I enlighet med Andersson (2009) är biblioteken delaktiga i att forma
moderna, aktiva samhällsmedborgare. 

Dagens  bibliotek  bör  enligt  Audunson  (2004)  betraktas  som lågintensiva
mötesplatser,  att  ställas  i  kontrast  till  högintensiva mötesplatser.  De
högintensiva mötesplatserna är mötesplatser där vi kan utveckla och artikulera
de egenskaper som vi i högsta grad ser som definierande för oss själva. Här
skapar  vi  vår  egen  identitet  och  formar  gemenskaper.  De  lågintensiva
mötesplatserna  däremot  blir  hos  Audunson  mötesplatser  där  vi  träffar
människor  som  tillhör  andra  grupper,  som  definierar  sin  tillhörighet  och
identitet  annorlunda.  På  dessa  mötesplatser  träffas  vi  över
grupptillhörigheternas gränser (Audunson 2004).  Aabø et.  al.  (2010) betonar
hur biblioteken fungerar som både låg- och högintensiv mötesplats, beroende
på hur de används. 

Även  Oldenburg  (1989)  har  betonat  vikten  av  bibliotek  som  mötesplatser.
Biblioteken är för Oldenburg viktiga i egenskap av third places, platser vi lever
i  förutom våra  hem och  våra  arbetsplatser.  Dessa  third  places är  viktiga  i
utvecklandet av lokalsamhället, i utvecklandet av demokratiska samtal och oss
själva som sociala människor och medborgare. Oldenburgs uppdelning i olika
former av platser kan jämföras  med uppdelningen i  privat och allmänt  som
Habermas använder.  I Habermas bemärkelse är dock alla platser  Oldenburg
nämner  att  betrakta  som  privata,  medan  the  third  places fyller  samma
funktioner  som  Habermas  offentligheter.  Exempel  på  de  third  places
Oldenburg beskriver är cafén, kaffehus, bokhandlar och barer, och de har enligt
Oldenburg bland annat spelat viktiga politiska roller som mötesplatser under de
amerikanska och franska revolutionerna, och har därmed spelat en aktiv roll i
skapandet av våra moderna demokratier (Oldenburg 1989). Som Aabø et. al.
påpekar kan biblioteken dock inte reduceras till enbart  third places, eftersom
många  ärenden  gällande  både  hem och  arbete  (den första  respektive  andra
platsen) behandlas på biblioteken. Det bör också påpekas att Oldenburgs third
places sätter fokus på strikt fysiska rum, medan Habermas offentligheter kan
innefatta  såväl  rum,  media  och politiska  förutsättningar  (som yttrandefrihet
eller offentlighetsprincipen). Trots dessa skillnader ligger Oldenburgs begrepp
nära  Habermas,  och  likheterna  är  stora  mellan  the  third  places och
offentlighetens  institutioner.  Som  mötesplats  och  plattform  för  kollektiv
diskussion anser jag  att  biblioteken kan betraktas  som en tredje  plats,  inte
minst  för  att  de  gör  en  deltagande  och kritisk  diskussion  om de  två  första
platserna möjlig. 

3.6.3 Offentligheten och staten 
Hos Habermas är en viktig egenskap hos offentligheten att den är skild från
den allmänna sfären, samtidigt som den utgör en specifik del av den privata
(Habermas 1984, se även Johansson 2004). Offentligheten förmedlar  mellan

9 ”The library also appears to be a part of the public sphere in the Habermasian sense”, sida   
25. 
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det privata och det allmänna, mellan medborgarna och staten, samtidigt som
den själv är del av den privata sfären. Denna enkla uppdelning i privat och
allmänt  riskerar  dock  att  dölja  statens  aktiva  funktion  i  formande  och
administrerande av offentligheter. Detta är, som vi ska se, speciellt viktigt i en
nordisk  modell  för  offentlighet.  Samtidigt  som  offentligheten  i  en  nordisk
modell  ges  en  stor  autonomi  gentemot  staten  beskrivs  staten  av  Engelstad,
Larsen, Rågstad och Steen-Johnsen (2017) som ”virtually omnipresent” (sida
2). 

Inom det som brukar kallas den nordiska ekonomiska modellen utvecklades ett
system för stöd till verksamheter inom kultur, utbildning och media samtidigt
som verksamheterna får behålla en hög grad av autonomi. Modellen beskrivs
som att ”the state is, through its cultural policies, securing the infrastructure of
the public sphere, but at the same time organizations and funding bodies in the
culture and education sectors have editorial/artistic/research freedom” (Larsen
2017, sida 189). Hela den institutionaliserade kärnan som Engelstad,  Larsen
och  Rågstad  identifierar  som  hjärtat  i  offentligheten  (media,
frivilligorganisationer,  religiösa  organisationer,  konst  och  kultur  samt
forskning och högre utbildning) präglas av denna politiska princip och denna
relation  mellan  staten  och offentligheten kan sägas  vara utmärkande för  en
nordisk  modell  för  offentlighet.  Engelstad,  Larsen  och  Rågstad  (2017)
beskriver vidare hur det redan under mitten av 1800-talet utvecklades en policy
om att  hålla  folkrörelserna  på  en  armlängds  avstånd,  ”the  so  called  arm’s
length principle” men att garantera dem ett relativt stort inflytande inom sina
intresseområden  (Engelstad,  Larsen  och  Rågstad  2017  sida  6).  Slutligen
betonar Engelstad, Larsen och Rågstad också att statens roll för utformandet av
offentligheter inte har utforskats tillräckligt. De argumenterar dock för att att
staten är delaktig i utformandet, byggandet och inskränkandet av offentligheter.
Detta  sker  genom  en  aktiv  medie-  och  kulturpolitik,  och  i  politiken  mot
folkrörelserna. 

3.6.4  Förändringar av den offentliga sfären 
I  sina  försök  att  förstå  institutionella  förändringar  av  offentligheten  lyfter
Engelstad, Larsen, Rågstad och Steen-Johnsen (2017) fram ett flertal faktorer.
Tre  viktiga  faktorer  är  statens  roll,  tillgången  till  offentligheten  och
maktkampen  som  sker  omkring  denna.  Som  vi  redan  har  sett  är  statens
funktion central  för framväxten av offentligheter.  Även maktkamperna inom
och  om  offentligheten  är  viktiga  för  att  förstå  dess  utveckling.  Dessa
maktkamper sker kring tolkning av offentlighetens normer och regler,  kring
fördelning  av  resurser  och  förändringar  av  offentlighetens  sätt  att  fungera
(Engelstad,  Larsen,  Rågstad  och  Steen-Johnsen  2017).  Dessa  perspektiv  på
förändring av offentligheten kommer vi att ta med oss genom studien. 

3.6.5  Biblioteken som del i det offentliga
Sammanfattningsvis ser  vi  här  att  bibliotek  är  institutioner  som genom att
utgöra  fysiska,  hög-  eller  lågintensiva  mötesplatser  och  förmedlare  av
information spelar en aktiv roll i  att upprätthålla en fungerande offentlighet.
Samtidigt ser vi också att staten, speciellt i en nordisk modell, har spelat en
aktiv  roll  i  skapandet  av  denna  offentlighets  infrastruktur  och  institutioner,
samtidigt  som  den  har  hållit  sig  på  ”en  armlängds  avstånd”  och  lämnat
aktörerna  en  hög  grad  av  autonomi.  Viktiga  orsaker  till  förändringar  av
offentligheten är politiska förändringar från statens eller andra aktörers sida,
som syftar till att förändra offentlighetens sätt att fungera. Med andra ord är
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offentlighetens utformning del i en politisk process och kan inte förstås utan att
studera det omgivande samhällets  utveckling.  Detta gäller  även de bibliotek
denna studie riktar in sig på. 

4 Metod och källmaterial

Denna undersökning vilar på tre metodologiska ben: en teoribaserad tolkning
av text,  en begreppshistorisk analys  och en genomgående källkritisk  metod.
Dessa tre metodperspektiv presenteras här i tur och ordning. 

4.1 Teoribaserad texttolkning 

Med hjälp av en  närläsning av ett historiskt material kommer jag, genom de
tidigare presenterade teoretiska perspektiven, att studera en historisk utveckling
närmare. Utifrån syfte och frågeställning utvecklas och preciseras begrepp som
vi  kan  ta  med  oss  i  studien  av  det  historiska  materialet.  De  teoretiska
perspektiven blir  på så vis  i  sig en analysmetod som gör det möjligt  att  se
historiska  utvecklingstendenser.   Detta  förutsätter  dock  en  medveten  och
granskande tolkning av det studerade textmaterialet. Under denna granskning
blir en källkritisk metod nödvändig med tanke på materialets natur. 

De teoretiska perspektiv som presenteras i teoriavsnittet kommer att följa oss
genom  undersökningen.  De  teoretiska  perspektiven  operationaliseras  och
konkretiseras  närmare  för att  göras användbara i  en analys  med ett  konkret
historiskt  källmaterial.  Det  viktigaste  teoretiska  begreppet  som på detta  sätt
operationaliseras  är  offentlighet och  därmed  också  motoffentlighet.  Även
begreppet  hegemoni  och  uppdelningen  i  traditionella  och  organiska
intellektuella kommer att följa med oss genom undersökningen. När vi närmar
oss det konkreta empiriska materialet  kommer vi göra detta beväpnade med
mer applicerbara begrepp. På så vis kommer det empiriska materialet hela tiden
granskas genom en teoretisk lins, som binder det till vissa punkter och gör det
möjligt  att  analysera.  När  vi  sedan kommer  till  undersökningens  slutgiltiga
diskussion  återvänder  vi  i  högre  grad  till  de  teoretiska  perspektiv  som kan
hjälpa oss att förstå den historiska utveckling som framträder ur källmaterialet.
Här återvänder vi till  den teoretiska nivån. Genom en operationalisering och
konkretisering av abstrakta teoretiska perspektiv kan vi gå från ett teoretiskt
perspektiv till det empiriska materialet och tillbaka igen, förhoppningsvis med
en större förståelse av den undersökta perioden. 

En  metodologiskt  central  aspekt  under  denna  process  är  den  tolkande
textanalysen. Kvalitativ analys av text förekommer i många olika former, men
det  centrala  i  samtliga  varianter  är  ett  försök  att  ”ta  fram  det  väsentliga
innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext
vari den ingår” (Esaiasson et. al. 2007 sida 237). Syftet är att nå det innehåll
som ligger dolt under ytan, och som bara kan nås genom en intensiv läsning av
texten. Texternas innehåll granskas genom tolkning och inlevelse, i ljuset av de
teoretiska begreppen. På så vis kan vi se det meningsskapande som pågår i
texterna, vilka frågor de väcker, vilka grupper texterna tilltalar, vad som står
mellan dess rader och vilka källor till legitimitet och makt som texterna lutar
sig mot. Vi kan använda texten för att bygga en förståelse. 
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4.2 Att studera begrepp historiskt 

På vissa punkter kommer undersökningen att ta fasta på utvalda begrepp som
återkommer i källmaterialet under den undersökta perioden. Med inspiration i
Hansson (2008) vill jag studera förändringen i den betydelse som begreppen
bär på, för att i sin tur visa på en större historisk förändring. Begrepp ses i detta
perspektiv  inte  som statiska  fenomen,  utan vi  kan genom att  utgå från hur
begreppen används olika i konkreta historiska situationer  analysera historisk
förändring. Centralt i sammanhanget är också att begreppen inte existerar utan
kontext, utan bör kopplas samman med ett politiskt och socialt sammanhang
(Hansson 2008). Begreppens historiska innebörd blir därmed en nyckel varmed
vi  kan  analysera  källmaterialet  och  den  historiska  perioden.  Den
begreppshistoriska  analysen  kommer  huvudsakligen  att  centrera  sig  kring
begreppet folk, som återkommer i bland annat folkbildning, folkrörelse och inte
minst folkbibliotek. 

Som i  alla  studier  som använder  sig  av  historiskt  material  är  källkritik  en
central metodologisk aspekt Vi behöver  nu därför redogöra för de historiska
källorna som används i studien samt några centrala källkritiska begrepp.

4.3 Källäget och källkritiska överväganden 

Den  undersökning  jag  här  kommer  att  genomföra  vilar  på  såväl  tidigare
forskning  som  historiskt  material.  Den  tidigare  forskningen  presenteras  i
undersökningens tidigare avsnitt. Det historiska material som gör entré under
det  empiriska  avsnittet  består  av  arkivmaterial  ur  Arbetarrörelsens  arkiv  i
Malmö,  Arbetarrörelsens  arkiv  och  bibliotek  i  Stockholm  och  Malmö
stadsarkiv.  Materialet  består  främst  av  protokoll,  verksamhetsberättelser,
stadgar  och  liknande  material  som ligger  nära  den  konkreta  verksamheten.
Detta är vad Hellspong och Ledin (2006) kallar brukstexter: de har en tydlig
praktisk funktion. Även brev och mer lösryckta dokument förekommer dock.
Viktigt är att inse att materialet samtidigt har en tydlig tendens (som i sig är
viktigt  att  studera) och att  de har en karaktär  av  beslut.  Samtidigt  som den
ideologiska, politiska eller mer allmänt meningsskapande vinklingen som finns
i texterna (eller inte finns där, eller på något sätt ligger mellan dess rader) är
fruktbar att analysera måste vi alltså behandla dokumenten som något bestämt,
något  genomfört,  något  kopplat  till  aktivitet.  Ett  protokoll   eller  ett  par
paragrafer ur stadgarna visar på en föreställningsvärld hos människorna som
skrivit det, men tar också steget över i konkret handling.  

Ytterligare  en  viktig  aspekt  av  denna  form  av  historisk  studie  är  att  vara
medveten om källäget. Som Broberg, Wikander och Åmark (1993) skriver lider
en historieskrivning underifrån ofta av problem med att det bevarade materialet
ofta kommer från samhällets elit. En historia på källmaterialets villkor blir lätt
en historia på överhetens villkor. Så är dock inte fallet i min studie, eftersom
jag undersöker  en modern period,  och för att  jag undersöker en rörelse där
skriftlig dokumentation är central. Från  Broberg, Wikander och Åmark har jag
dock tagit med mig perspektivet av att försöka använda överhetens material för
att  komma  åt  underifrånperspektivet:  den  historiska  dynamiken  ligger,  som
författarna skriver, ofta i ”mötet mellan överhet och underklass”  (Broberg ,
Wikander och Åmark 1993 sida 11). på så vis kan vi skapa en helgjuten bild av
det material som finns bevarat. 
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Trots ett  relativt  gott  källäge finns det  fortfarande stora luckor  i  materialet.
Som inte  minst  Leffler  (1999) noterat  i  sin studie är speciellt  källorna från
1800-talet få, svårlästa och sporadiska. Stora luckor lämnas, vilket bitvis har
tvingat  mig  att  luta  mig  mot  intervjustudier  och  historieskrivande  material.
Under 1900-talet blir källmaterialet dock allt rikare och allt mer regelbundet,
vilket i hög grad har underlättat undersökningen. 

Esaiasson med flera (2007) sammanfattar de viktigaste källkritiska poängerna
med  äkthet,   samtidighet,  oberoende  och  tendens.  Materialet  ska  vara
oförfalskat, ligga nära det historiska skeendet i tid och vara oberoende av andra
källor, samtidigt som forskaren behöver vara medveten om materialets tendens
eller vinkling. Det tendentiösa i materialet uttrycker ofta en identitet, världssyn
och  gemenskap  och  är  därför  värdefull  för  min  studie.  Äktheten  hos
dokumenten kan ofta styrkas genom att ställa dem mot varandra: skriver både
Malmö arbetarkommun och Malmö stad samma sak kan utsagorna anses stärka
varandra. Källornas oberoende kan ofta stärkas av de datum som dokumenten
försetts med. Det historiska arbetet blir på så vis att sätta dokument i relation
till varandra. Även samtidigheten kan behandlas genom att studera datum och
sätta texterna i relation till varandra. Ofta kan de skeenden jag studerar följas
mellan olika historiska källor, vilket stärker dess trovärdighet både vad gäller
äkthet, oberoende och samtidighet. 

En sista källkritisk poäng handlar om att skilja på litteratur och källmaterial.
Enligt Florén och Ågren (2006) är källor texter som tillkommit i annat syfte än
att bidra med historisk kunskap. Likväl bär de denna kunskap, i egenskap av
historiska dokument. Litteratur blir i detta sammanhang bearbetningar av det
ämne som undersöks, som tidigare forskning. Av detta följer att gränsen mellan
källor och litteratur inte är självklar och att litteratur kan användas som källa,
beroende på studiens upplägg. Gränsen mellan källor och litteratur är alltså inte
självklar,  men  innebär  att  olika  textmassor  har  olika  karaktär  och  behöver
behandlas annorlunda. Medan den tidigare forskningen självklart ska kritiseras
och analyseras så saknar de karaktären av historiska dokument. Källmaterialet
däremot behöver granskas och analyseras kritiskt som dokument bundna till sin
tid och kontext, och som meningsbärande genom sitt ursprung och funktion.
Detta gäller bland annat krönikan över ABF:s historia författad av Heffler, som
själv  varit  aktiv  i  ABF  under  lång  tid.  Texten  bygger  på  rörelsens  egna
dokument men saknar källhänvisningar och referenser till  tidigare forskning.
Krönikan ger inblick  i  framförallt  ABF:s första  tid,  men bör  betraktas  som
källmaterial  snarare  än  tidigare  forskning  i  och  med  dess  karaktär  av
historieskrivning  av och  om rörelsen  själv.  Den utgör  en  historisk  aktörers
samtal med sig själv snarare än en vetenskaplig text. Samma sak gäller bland
andra  Nosslins  minnesskrift  över  Malmö  stadsbibliotek,  ARAB:s
historieskrivning i Klass i rörelse och Arbetets söner (redigerad av Ström). 
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5 Historisk undersökning: En tid av 
förändring 

Det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet är en tid av drastisk förändring av
det  svenska samhället.  Den agrara  revolutionen gör  den industriella  möjlig.
Hantverkarhushållen  ersätts  med  arbetsgivare  och  lönearbetare  medan  de
ekonomiska  regleringarna  som  hör  till  det  gamla  ekonomiska  systemet
avskaffas.  Industrialismens  snabba utveckling  från cirka  1870 kan betraktas
som ”det definitiva genombrotten för en ny ekonomi, nya sociala grupper nya
organisationsformer  och  en  ny  politik”  (Gustavsson  2007,  sida  205).
Ståndssamhället ger plats för ett modernt klassamhälle (Johansson 2002). Det
är, som Frenander (2012) och Torstensson (1996:a) skriver, tydligt att vi bör
förstå  folkbibliotekens  utveckling  i  ljus  av  dessa  djupgående
samhällsförändringar.

Denna nya framväxande ekonomi och de nya sociala grupper den bär med sig
för också med sig  nya sociala och politiska motsättningar. Industrialisering,
proletarisering och urbanisering skapar en omvälvning som i sin tur leder till
ett brytningsskede där gamla normer och hierarkier inte längre är självklara.
Oro för ”moralisk upplösning”, superi och social oro sammanfattas i vad som i
samtiden kallas ”den sociala frågan” och utgör ett dominerande politiskt tema
under vår period. Med parlamentarismen och rösträttens expansion såg många
inom den gamla eliten läget som akut, och deras makt som än mer tydligt hotad
(Frenander 2012). 

En  av  de  nya  sociala  grupper  som växer  fram (eller  som historikern  E  P
Thompsons  skriver  kanske  snarare  skapar  sig  själv)  är  arbetarklassen.  Vid
sekelskiftet har den organiserade arbetarklassen blivit en viktig aktör i svensk
politik. En annan av de nya sociala grupperna som växer fram är den allt mer
tongivande borgerligheten. Även denna formerar sig under 1800-talet och tar i
allt  högre  grad  tar  över  den  etablerade  offentligheten  (Gustavsson  2007).
Läsesällskap och klubbar  är  en viktig  del  i  formandet  av en svensk litterär
borgerlig  offentlighet  från 1700-talet  och  framåt  (Torstensson 1994) medan
arbetarrörelsen som vi ska se skapar en litterär motoffentlighet i egen regi (se
Nilsson 2006, Furuland och Svedjedal 2006). I denna osäkra tid uppstår också
den moderna folkbildningen, nära knuten både till den så kallade sociala frågan
och till de nya folkrörelserna (Andersson 2009).

Samtidigt  som oron över  förlorande privilegier  sprider  sig  inom den gamla
eliten växer även hoppet om politisk förändring inom de bredare folklagren.
När samhällsförändringen och folkrörelsernas krav på politisk förändring hotar
den  gamla  makten  skapas  ett  behov  av  att  säkra  den  gamla  ordningens
maktpositioner och deras ideologiska hegemoni. Det är i detta ljus som vi ska
se  det  tidiga  1900-talets  intresse  (både  från  statens  och  konservativa
filantropers  sida)  för  folkbibliotek  (Torstensson 1993).  I  denna  kontext  såg
statsmakten  biblioteken  som  viktiga  spridningspunkter  för  ”de  ledande
samhällsklassernas  kultur”  (Frenander  2012  sida  27).  De  gamla  och  ofta
försummade sockenbiblioteken fyllde en (visserligen bristfällig) funktion som
upprätthållare av en konservativ ideologi, tänkt att verka mot social oro och
nationell splittring (Sjösten 1993). Även de kommunala biblioteken hade som
syfte att  motverka social  oro  och splittring inom nationen. De kan i denna
bemärkelse beskrivas som i grund konservativa institutioner (Hansson 1998).
Med Anderssons ord kan man beskriva det som att samhället satsar på bildning

22



när det upplever sig som hotat av omstörtande problem, som i detta fall omoral,
fattigdom och social oro. Bildningen ska förändra samhället i positiv riktning
(Andersson  2009).  Torstensson  beskriver  det  som  en  förändring och  ett
behållande:  samhället  tillåts  förändras,  men de viktigaste  maktförhållandena
förblir intakta (Torstensson 1993). 

5.1 En myriad av ägandeformer 

Biblioteken har i form av kloster- och universitetsbibliotek och boksamlingar
tillhörande olika adelsmän eller monarker en lång historia i Sverige. Inga av
dessa bibliotek kan dock sägas ha varit tillgängliga för allmänheten, utan riktar
sig snarare till en liten elit. Framväxten av bibliotek riktade  mot en bredare
allmänhet utgör alltså en nytt steg i landets bibliotekshistoria (Frenander 2012).

Kring sekelskiftet 1900 bedrevs en mängd olika former av bibliotek i Sverige.
Bibliotekssverige präglades av en flora av bibliotek med olika huvudmän, syfte
och målgrupper (Torstensson 1996:b, Andersson 2009). Läget vid denna tid har
beskrivits som mångskiftande, ostrukturerat och sammansatt av en ”myriad av
små, isolerade och ofta slitna enheter” (Frenander 2012, sida 6). Inom denna
flora märks sockenbiblioteken, som ofta kan spåra sina anor tillbaka till 1800-
talets början. Dessa bibliotek bedrevs av de kyrkliga socknarna och innehöll
såväl  kyrklig  som  praktisk  litteratur  (Sjösten  1993).  Sockenbiblioteken
upplevde smärre upprustningar i samband med satsningar på folkskolan under
1800-talet,  men  vid  sekelskiftet  1900  var  de  ofta  försummade  och  dåligt
underhållna  (Johansson  2002,  Andersson  2009).  Förutom sockenbiblioteken
bedrevs  även  kyrkliga  bibliotek  i  städerna,  så  kallade  församlingsbibliotek.
Dessa  kan  dock,  enligt  Hansson  (1998)  betraktas  som  förlängningar  av
sockenbiblioteken, och utgör bara i begränsad grad en egen form av bibliotek.
Vid sidan om de kyrkliga biblioteken märks också de bibliotek som drivs av de
borgerliga  kommunerna  (Frenander  2012).  Dessa  var  vanligast  i  städer  och
tätorter  och  drevs  inte  sällan  med  hjälp  av  privata  donationer  från  en
bildningsintresserad borgerlighet.  Dessa biblioteks verksamhet anses ha varit
bredare  än  de  kyrkliga  bibliotekens  (Andersson  2009).  Förutom  dessa
huvudsakliga  typer  av  bibliotek  fanns  även  kommersiella  bibliotek.  Dessa
bibliotek lånade ut böcker mot avgifter och var aktiva fram till och med 1920-
talet  (Andersson  2009).  Även  privata  bibliotek  för  allmänheten  förekom:  i
Göteborg drevs det största biblioteket av en rik familj (Torstensson 1996). 

En  sista  mycket  framstående  form  av  bibliotek  bedrivs  vid  denna  tid  av
folkrörelserna.  De  flesta  bibliotek  i  landet  hade  vid  sekelskiftet  1900
kopplingar  till  de  stora  folkrörelserna  (Frenander  2012).  Arbetarrörelsens
bibliotek var de dominerande biblioteken i bland annat Stockholm, Malmö och
Helsingborg (Hansson 1998), men även inte minst nykterhetsrörelsen bedrev
ett  imponerande  biblioteksarbete  (Johansson  2002).  En  annan  form  av
arbetarbibliotek  var  de  bibliotek  som  drevs  av  fabriksägare  och  lokala
arbetsgivare,  och  som  i  disciplinerande  syfte  riktade  sig  till  den  egna
arbetskraften (Andersson 2009). Dessa former av liberala bildningssträvanden
ovanifrån  som  beskrivs  bland  andra  av  Johansson  (2002)  är  exempel  på
bildning ovanifrån och vad Liedman kallar folkupplysning. Dessa kallades med
samtidens  språkbruk  för  arbetarbibliotek,  men  kan  inte  ses  som  del  i
folkrörelsernas bildningsprojekt. 
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5.2 Tidig folkupplysning i Malmö 

Även Malmö har en historia av folkupplysande arbetarinstitut och konservativa
eller liberala borgerliga föreningar som arbetar för nykterhet och bildning inom
de arbetande klasserna. Ett exempel på detta är Malmö föreläsningsförening,
som spelade en viktig roll för biblioteksutvecklingen i Malmö (Nosslin 1946).
Malmö föreläsningsförening öppnar 1886 en läselokal för arbetare i Malmö.
Större  delen  av  föreningens  boksamling  finns  i  detta  läge  anknytning  till
läsesalen (Brohed 2005).

1901  inkommer  en  motion  från  den  lokala  nykterhetsrörelsens  styrelse  till
Malmö stadsfullmäktige. Motionen berör inrättandet av ett  allmänt bibliotek,
med syfte att dra de arbetande från krogen och se till att den fattiga ungdomen
överhuvudtaget inte hamnar där. Året efter tillsätter Malmö stadsfullmäktige en
bibliotekskommitté med uppdraget att utreda förslaget. Med ett undantag består
kommittén  av  personer  med  koppling  till  Malmö  föreläsningsförening.
Ytterligare  ett  år  senare,  1903,  inkommer  kommittén  med  sitt  betänkande:
kommittén  föreslår  här att  Malmö föreläsningsförening ska få  i  uppdrag att
bedriva ett bibliotek för allmänheten i staden. Betonas gör att biblioteket bör
kallas för stadsbibliotek snarare än folkbibliotek, för att undvika konnotationer
till  de  arbetande  klasserna  (Nosslin  1946).  I  enlighet  med  de  ideal  som
återkommer bland annat hos Valfrid Palmgren ska Malmös allmänna bibliotek
vara till för hela befolkningen, och lösa den sociala frågan genom att integrera
de orosstiftare elementen i en större allmänhet. 

1904 fattar Malmö stadsfullmäktige (helt i enlighet med bibliotekskommitténs
förslag) beslut om att ge Malmö föreläsningsförening i uppdrag att öppna och
bedriva ett folkbibliotek (även om det kommer kallas stadsbibliotek). En första
budget fastslås till 6000 kronor. 1905 öppnar så den första varianten av Malmö
stadsbibliotek  (Nosslin  1946,  Brohed  2005).  För  lån  vid  det  nyöppnade
biblioteket krävdes av låntagaren skulle vara bosatt i Malmö och erlägga en
pant på fem kronor, alternativt tillhandahålla en borgensman som betalade skatt
i  staden  (Gentili  2014).  Stadsbiblioteket  bedrivs  alltså  av  Malmö
föreläsningsförening,  som  nu  byter  namn  till  Malmö  biblioteks-  och
föreläsningsförening,  till  största  delen  finansierat  av  Malmö  stad.  Gentili
(2014) betonar  även att  Malmö föreläsningsförenings  boksamling  ligger  till
grund för det nya stadsbibliotekets bokutbud. Malmö stadsbiblioteks tillkomst
visar  på  så  vis  på  kopplingarna  mellan  den  borgerliga  kommunen  och  de
privata  föreningarna  som  bedriver  verksamhet  i  kommunens  namn.  I  en
skrivelse  från  Malmö  biblioteks-  och  föreläsningsförening  till  Malmö  stads
budgetberedning 24/11 1919 beskrivs karaktären av biblioteksföreningen. Den
beskrivs som ”icke uteslutande” en enskild sammanslutning, som Malmö stad
betecknar den, utan snarare som ”en kombination av stadens institution och en
fri  förening”  Staden  tillsätter  en  majoritet  i  föreningens  styrelse  samt  dess
revisorer,  och  föreningens  bibliotek  övergår  dessutom  till  Malmö  stad  om
föreningens verksamhet skulle upphöra. Här konstateras om föreningen att ”det
är  en  stadens  institution  ehuru  något  annorlunda  organiserad”  (Malmö stad
1919). Biblioteket bedrivs av en halvprivat förening på Malmö stads uppdrag. 
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5.3 De statliga biblioteksbesluten 1905 och 1912

Frenander har i sin studie av relationen mellan staten och folkbiblioteken och
lagt stor principiell  vikt vid besluten från 1905 och framförallt  1912. Dessa
beslut formar folkbibliotekspolitiken i Sverige för en lång tid framöver, och är
anledningen  till  att  Frenander  med  flera  talar  om  folkbibliotekspolitikens
födelse 1912 (Frenander  2012).  Det  principiellt  kanske viktigaste  steget  för
biblioteksutvecklingen  tas  1905.  Beslut  fattas  nu  om  att  folkbibliotek  och
folkliga bibliotek ska ha rätt till statliga medel för bokinköp. Bidrag kan utgå
till föreningar, kommuner och församlingar, men även skolor som vill bedriva
skolbibliotek.  I  förslaget  hänvisas  till  det  faktum  att  arbetarinstituten  och
föreläsningsföreningarna  redan  är  berättigade  statliga  medel  för  sin
folkbildningsverksamhet,  och att detsamma borde gälla såväl folkbiblioteken
som de folkliga biblioteken. 1905 års beslut kan ses som ett principiellt skifte i
statens  relation  till  kommunerna  och  den  privata  sfären  (Andersson  2009,
Torstensson 1996:a). Som Torstensson och Andersson båda påpekat har staten
under 1800-talet avslagit alla förslag om statliga medel till folkbiblioteken just
med motiveringen att folkbiblioteken är del av en privat sfär, och därför inte
ligger inom statens ansvarsområde. Riksdagspolitiker har tidigare också varnat
för att statlig inblandning skulle innebära en skadlig kontroll över de privata
samhällena. Förslaget 1905 innebär dock en öppning för statlig inblandning i
kommunernas och föreningarnas angelägenheter (Torstensson 2012, Frenander
2012).  I  motionen  motiveras  reformen  med  att  biblioteken  ska  motverka
”förvildningen  av  ungdomen”  genom att  sprida  ”verkligt  god och gagnelig
läsning” bland allmänheten (Andersson 2009 sida 52). Det är med andra ord en
kontrollerande  funktion  de  nya  biblioteken  är  tänkta  att  ha.  Gustavsson,
Rydquist och Lundgren (1976) argumenterar samtidigt för att de bidrag som
från och med 1905 kan tillkomma folkrörelsernas bibliotek av rörelsen själv
betraktades som ett officiellt erkännande från det etablerade samhället. Dock är
reglerna  som  reglerar  det  statliga  understödet  i  1905  års  beslut  så  pass
krångliga, och de ekonomiska medlen så pass små, att reformen inte får några
större  resultat  (Hansson  1998).  Nästa  stora  steg  i  folkbibliotekspolitiken
kommer därför 1912. 

1912 fattas ytterligare ett statligt beslut om ekonomiskt stöd till folkbibliotek
och  de  folkliga  biblioteken  (Hansson  2010,  Frenander  2012).  I  och  med
beslutet  1912  kan  statliga  medel  utdelas  till  studiecirklar  som  bedriver
biblioteksverksamhet och till föreningar som driver bibliotek i kommuner utan
folkbibliotek. Understödet utgår i form av tryckta böcker, som täcker upp till
och med halva den kostnad biblioteket själv lagt på bokinköp. Bidraget bygger
alltså på att biblioteket samtidigt gör egna bokinköp (Åkerstedt 1967). Beslutet
1912  innebär  att  statliga  medel  kan  utgå  för  bokinköp  till  föreningars  och
studiecirklars  biblioteksverksamhet,  men  bara  till  studiecirkelbibliotek  som
drivs  av  bildningsföreningar  med  fler  än  20 000 medlemmar.  Detta  villkor
kommer,  som  vi  ska  se,  få  stor  betydelse  för  folkbildningsarbetet  inom
folkrörelserna.  Förutom  detta  effektiviseras  regelverket  och  medlen  ökar  i
storlek, vilket gör att  det kommer till  praktisk användning i  betydligt  högre
grad (Johansson 2002). Villkor som ställs för att få bidrag är att biblioteket är
öppet för allmänheten regelbundet och att utlåningen sker utan avgift. Endast
ett folkbibliotek eller folkligt bibliotek per kommun kan bli berättigat statliga
medel.  För studiecirkelbiblioteken görs dock undantag för dessa regler.  Det
finns ingen begränsning på antalet studiecirkelbibliotek per kommun, och de
tillåts även att ta ut en viss avgift för lån (Åkerstedt 1967). När det inte längre
blir möjligt att ta ut avgifter för lån skapas ekonomiska problem vid vissa av de
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folkliga biblioteken, vars inkomster tidigare i hög grad bestod av låneavgifter
och  avgifter  från  medlemsorganisationerna.  1907  bestod  till  exempel  halva
inkomsten för Stockholms arbetarbibliotek av låneavgifter (Sundgren 2007). 

Ytterligare en viktig aspekt av beslutet 1912 är att en myndighet bestående av
två  stycken  bibliotekskonsulenter  instiftas  för  att  övervaka  kvaliteten  på
folkbiblioteken (Johansson 2002). För att bli berättigade till de statliga medlen
behöver studiecirklarna och de folkliga biblioteken gå med på att granskas av
en kontrollant som utses av studieförbundet (Åkerstedt 1967). Detta sker också,
som  vi  ser  i  fallet  med  ABF.  Staten  ökar  på  så  vis  sin  kontroll  över
folkrörelsernas biblioteksverksamhet. Detta sker som ett steg i statens ambition
att  göra  biblioteken  mer  enhetliga,  att  centralisera  och  effektivisera  deras
organisering.  Detta  betonas  även  i  Valfrid  Palmgrens  biblioteksutredning
(Frenander 2012, se även  Andersson 2009). För att vi ska få en bild av hur de
statliga  satsningarna  på  bibliotek  förhåller  sig  till  folkrörelsernas  påpekar
Valfrid Palmgren inför 1912 års beslut att enbart Godtemplarorderns satsning
på  bokinköp  1910-1911  uppgick  till  mer  än  hälften  av  den  summa  staten
spenderade på bokinköp under samma period. De övriga folkrörelserna saknar
vi  uppgifter  för,  men  en rimlig  bedömning  är  att  folkrörelsernas  satsningar
utgjorde betydande tillskott till de statliga satsningarna (Johansson  2002). 

Som Andersson (2009) påpekar påbörjas nu bygget av ett hierarkiskt system
med  en  ökad  kontroll  som gör  det  möjligt  att  i  högre  grad  kontrollera  de
enskilda  lokala  folkbiblioteken.  Lokala  bibliotek  får  en  underordnad  roll  i
relation  till  statliga  organ  och  regionala  bibliotek.  Denna  kontroll  utövas
genom  ett  övergripande  och  granskande  ansvar som  staten  utövar  genom
kontroll  av  utbildning  för  bibliotekarier,  utveckling  av  nationella
bibliotekskataloger  och andra bibliotekshjälpmedel.  Regleringen av bidragen
fyllde  en  funktion  av  exkludering  och  inkludering,  samtidigt  som  en
rangordning skapas mellan de lokala biblioteken och en hierarki skapas inom
hela  landskapet.  De lokala  biblioteken  underkastas  regionala  och nationella
myndigheter. Bibliotek tillhörande lokala föreningar, utan anslutning till något
nationellt  bildningsförbund,  samt  kyrkans  samtliga  bibliotek  är  exempel  på
bibliotek som exkluderades  via formuleringarna  som reglerade berättigandet
till  statliga  medel.  Samtidigt  pågår  också  ett  maktutövande  genom  vad
Andersson kallar expertstyre, som går ut på att experter bedömer och granskar
folkbiblioteken  och  deras  verksamhet.  Expertstyrningen  visar  sig  genom
kontroll  och  rekommendationer  av  såväl  av  bibliotekens  boksamlingar  som
studiecirklarnas  studiemetoder  (Andersson  2009).  Värt  att  notera  är  att
styrningen av biblioteken fortfarande sköts indirekt:  staten håller  sig på en
armlängds avstånd. 

Kraven  på  att  biblioteken  som  får  bidrag  ska  vara  regelbundet  öppna  för
allmänheten och fria  från avgifter  kan ses som delar  i  en strävan att  forma
klassbiblioteket  efter  vad  Torstensson  (1991)  kallar  ett  public  library-ideal.
Motstånd  mot  att  forma  den  myriad  av  olika  bibliotek  inom
bibliotekslandskapet  enligt  public  library-modellen  fanns  dock.  Främst  kom
detta motstånd från organisationer som redan tidigare bedrivit bibliotek i egen
regi.  De  lokala  föreningsbiblioteken,  och  främst  av  dessa  det  stora
arbetarbibliotek som drevs av Stockholms arbetarbiblioteksförbund var kritiska
till att den nya organiseringen skulle kunna ta till vara på lokalt engagemang,
och förslaget ansågs riskera att  skapa än större splittring inom myriaden av
olika  biblioteksformer  (Andersson  2009).  Kritiska  röster  höjs  också  kring
reglerna kring de ekonomiska  bidragen.  De folkliga  biblioteken missgynnas
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systematiskt  i  regleringen  av  ekonomiska  medel  genom  att  biblioteken  i
kommunal regi konsekvent fick mer resurser. Detta bidrog, med Anderssons
ord, till ”att upprätta en rangordning” mellan biblioteken (Andersson 2009 sida
74) samtidigt som resurser i form av folkrörelsernas lokala engagemang och
billiga eller kostnadslösa arbetskraft tacksamt togs emot av det nya hierarkiska
bibliotekssystemet. 

5.4 Folkbildning i Sverige och Malmö 

När arbetarrörelsen organiserar  sig i  kamp för politiska rättigheter  och ökat
politiskt inflytande läggs som ett led i detta tidigt fokus på folkbildningsarbete i
olika  former  (Frenander  2012).  Redan  1840-talets  arbetarrörelse  var  som
Johansson  (2002)  skriver  en  bildningsrörelse.  Såväl  studiecirklar  som
folkhögskolor och folkbibliotek organiseras under 1800-talet i rörelsens egen
regi. De tidiga försöken att organisera en självständig bildning för och genom
folket möttes dock av starkt politiskt motstånd, och rörelsen förblir liten och
isolerad. Statens polisiära resurser och den härskande hegemonin är ännu för
stark.10 Istället präglas första halvan av 1800-talets bildningssträvanden av det
som  Liedman  kallar  folkupplysning  från  bildningsintresserade  delar  av
medelklassen.  Ett  exempel  på  detta  är  de  arbetarinstitut  och
föreläsningsföreningar vars syfte var att uppfostra ”massorna” och forma dem
till lydnad. Målet var här snarare välgörenhet än samhällsförändring. Ett tydligt
exempel  på  en  sådan  folkupplysning  är  Sällskapet  för  nyttiga  kunskapers
spridande bland allmogen och de arbetande klasserna som instiftades  redan
1833. Sällskapet var tidigt med betona vikten av att ge den arbetande klassen
möjlighet  till  läsning och på så vis  ”inpränta egendomens helg” (Johansson
2002 sida 36.).  De var också tidiga med att  betona vikten av lånebibliotek.
Denna  folkupplysning  som  från  ovan  riktade  sig  till  de  bredare  massorna
präglades av en ideologi inspirerad av utilitaristen Bentham. Enligt denna var
”den  strävsamma  medelklassen” den  klass  som  har  ansvar  för  hela
samhällsutvecklingen,  och  vars  behov  bäst  motsvarade  samhällets
allmänintresse.  Dessa  bildningsivrare  ansåg  att  arbetarklassen  skulle  lyftas
intellektuellt och moraliskt, och att ”allt tal om jämlikhet var retoriskt nonsens”
(Johansson  2002  sida  28).  De  första  bibliotek  som  uppstår  i  denna
bildningssträvan verkar vara de som uppstår inom de liberala arbetarinstituten
på  1880-talet.  Det  rör  sig  dock  fortfarande  om  folkupplysning  under
övervakning  ovanifrån.  Ytterligare  exempel  på  folkupplysning  är  de
föreläsningsföreningar  som  grundas,  bland  annat  i  Malmö,  för  att  sprida
bildning genom det talade ordet. Dessa blir i lag berättigade till  ekonomiskt
stöd  från  statens  sida,  vilket  kommer  att  användas  för  att  argumentera  för
ekonomiska medel till folkbiblioteken (Johansson 2002). 

Det är först under 1800-talets andra halva som folkbildningen av och genom
folket börjar växa till sig och lämna långvariga organisatoriska spår på allvar.
De liberala arbetarföreningarna trängs nu undan alltmer (Furuland 1991).När
arbetarrörelsen och de andra folkrörelserna nu gör sina stora genombrott ökar
också dessas satsningar på folkbildning drastiskt. Speciellt från och med 1880-
talet sprids stora mängder broschyrer och böcker för agitation och folkbildning,
och  flera  tidningar  grundas  i  arbetarrörelsens  regi.  Även  de  tidiga
folkhögskolorna  är  viktiga  för  folkbildningens  utveckling.  Det

10 Johansson (2002) betonar hegemonins betydelse. Hans undersökning gör det dock 
uppenbart att även batongerna spelar en avgörande roll. 
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socialdemokratiska  ungdomsförbundet  grundar  egna  skolor  för  barn,  som
utmanar kyrkans söndagsskolor (Johansson  2002). 

Precis  som  Habermas  påpekar  och  Torstensson  förtydligar  är  borgerliga
läsesällskap en viktig del i framväxten av en borgerlig litterär offentlighet i
Sverige. Som Habermas beskriver det utgör litteraturen en del i den borgerliga
subjektivitetens framväxt. På samma sätt har Nilsson, Furuland och Svedjedal
beskrivit  framväxten  av  arbetarrörelsens  litterära  motoffentlighet  (Nilsson
2016). De framväxande folkrörelserna arbetade för att skapa debatt och reella
politiska förändringar (byggandet av egna institutioner var en del i detta) och
enligt  Furuland och Svedjedal  kan  vi  tala  om folkrörelserna  som (litterära)
motoffentligheter  från  mitten  av  1800-talet  och  åtminstone  femtio  till
sjuttiofem år framåt (Furuland och Svedjedal 2006 ). 

I nära anknytning till de nya folkrörelserna växer alltså en litterär offentlighet
fram (Nilsson 2006). Som del i byggandet av denna litterära (mot)offentlighet
publicerade  såväl  frikyrko-  som arbetarrörelsen  stora mängder  skönlitteratur
både  som  böcker  och  i  sina  tidskrifter.  I  likhet  med  arbetarrörelsens
bildningsideal (men till  skillnad mot den borgerliga synen på litteratur) hade
denna litteratur ofta en kollektiv vinkling både i perspektiv och i framförande
(jämfört  med den borgerliga litteraturens individualistiska prägel)  och tydlig
politisk prägel (Nilsson 2006 och 2017). De författare som publicerades, lästes
och diskuterades inom dessa egna offentligheter togs sällan upp för diskussion
och kritik inom de etablerade, nationella borgerliga litteraturinstitutionerna. För
detta krävdes ett  ”medlemskap” i den borgerliga litterära offentligheten som
dessa  folkrörelsernas  författare  saknade.  Spridningen  av  folkrörelsernas
litteratur krävde därför egna kanaler för både distribution och kritik. På så vis
utgör folkrörelsernas och borgerlighetens litterära institutioner egna parallella
offentligheter  (Furuland  och  Svedjedal  2006).  Nilsson  betonar  vikten  av
litterära institutioner: att arbetarrörelsen lyckades få ett så pass stort inflytande
över den litterära utvecklingen i Sverige under 1900-talet beror på att rörelsen
satsade  på   tidningar,  tidskrifter,  förlag,  kulturorganisationer,  folkhögskolor
men också på en egen, radikal kulturpolitisk diskussion och kritik. Utan denna
infrastruktur,  denna självständiga  offentlighet,  hade arbetarrörelsen och dess
litteratur inte kunnat bli så pass inflytelserik (Nilsson 2016). 

Folkrörelserna utvecklar även alternativa metoder och kanaler för att bilda sina
medlemmar  och  öka  möjligheten  till  demokratiskt  deltagande.  En  viktig
grundsten  i  denna  självbildning  var  studiecirkeln,  där  medlemmarna  själva
hade inflytande över sin bildning. Studiecirkeln är baserad på självaktivitet och
eget  ansvar,  och  skapar  stora  förhoppningar  på  framsteg  på  bildningens
område.11 Studiecirklar bedrivs inom alla de stora folkrörelserna och de ökar
snabbt i antal. (Hansson 2010). Folkrörelserna bygger alltså egna institutioner
för  folkbildning.  Det  är  dessa  institutioner  som  utgör  infrastrukturen  i
folkrörelsernas motoffentlighet. 

Som en del i folkrörelsernas bildningsarbete, som del i konstruerandet av den
egna  offentligheten,  bildades  också  egna  bibliotek.  Dessa  tidiga  folkliga
bibliotek  växte  inte  sällan  fram  i  opposition  mot  sockenbiblioteken,  vars
boksamlingar  uppfattades  som  alltför  konservativa.  Inte  minst  de  folkliga
biblioteken  i  arbetarrörelsens  regi,  arbetarbiblioteken,  växte  också  fram  i
opposition ”mot hela den borgerliga litterära institutionen” (Furuland 1991 sida
26).  Gustavsson,  Rydquist  och  Lundgren  (1976)  skriver  att  arbetarrörelsen
11 Andersson (2009) har beskrivit studiecirklarna som präglade av självbildning, en vilja att 

förädla sig själv. 
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kände ett behov av att grunda egna bibliotek eftersom övriga bibliotek saknade
socialistisk litteratur, samt hade öppettider som var svåra att kombinera med
arbetarnas långa arbetsdagar.12 I  Arbetarrörelsen i Sverige, en redogörelse för
olika organisationer inom den svenska arbetarrörelsen från 1945, beskrivs ett
tidigt ”starkt bildningsintresse”. Detta bildningsintresse leder till att det redan
under  1800-talet  grundas  små  bibliotek  och att  dessa växer  till  sig  till  och
börjar  kallas  arbetarbibliotek.  När  arbetarkommunerna  (lokala
sammanslutningar  av  fackliga,  politiska,  kulturella  och  kooperativa
organisationer) grundas i början av 1900-talet går biblioteken ofta upp i deras
drift  och regi (Hansson och Landqvist 1945).  Här är utvecklingen i  Malmö
typisk,  kanske urtypisk,  med tanke på att  Malmö var en tidig grogrund för
svensk socialdemokrati. 

Begreppet  arbetarbibliotek  betecknar  de  folkliga  bibliotek  som  bedrevs  i
arbetarrörelsens regi. Ofta var arbetarbiblioteken små och ganska blygsamma,
kopplade till  en lokal studiecirkel  eller  fackklubb, men ibland blir  de också
stora och kommer att dominera det lokala bibliotekslandskapet.13 Stockholms
arbetarbibliotek  var  före  kommunaliseringen  landets  största  ickeakademiska
bibliotek.  Det  har  visserligen  funnits  bibliotek  riktade  till  de  breda
befolkningslagren  sedan  mitten  av  1800-talet,  men  det  har  då  handlat  om
paternalistiska försök till folkupplysning, tänkta att hålla de fattiga borta från
radikala politiska idéer.  De nya arbetarbiblioteken bedrevs istället  i  form av
föreningar  inom  arbetarrörelsen,  och  grundades  ofta  av  studiecirklar  eller
diskussionsklubbar. Inte minst ungdoms- och fackförbunden arbetar aktivt för
att  grunda  egna  bibliotek  (Johansson  2002).  I  Stockholm  bildas  1891
Stockholms arbetarbiblioteksförbund. Fem av de lokala fackförbunden ansluter
sig omedelbart och donerar sina boksamlingar till biblioteksförbundet, medan
övriga fackföreningar tar längre tid på sig. 1902 har arbetarbiblioteket dock
flyttat  in  på  folkets  hus  och  har  hundra  anslutna  fackförbund  samt
uppskattningsvis  15 000 medlemmar.  Majoriteten  av dessa kommer  från de
anslutna fackförbunden eller Socialdemokratiska föreningen i Stockholm, men
vissa kommer även från de andra folkrörelserna. Det är dock ingen tvekan om
att det är ett bibliotek där medlemmarna och låntagarna i absolut överhängande
majoritet kommer från arbetarklassen. Mellan 1982 och 1902 ökar bibliotekets
boksamling från cirka 400 böcker till 12 000. I Lund inleder måleriarbetarnas
fackförbund 1892 ett försök att tillsammans med andra fackliga organisationer
grunda ett arbetarbibliotek.  Uppdraget ges till  den lokala socialdemokratiska
föreningen, och insamlingar till pengar till böcker sker genom organisering av
fester och andra insamlingskampanjer  (Johansson 2002).  Dessa nya  folkliga
biblioteken  ses  inte  sällan  med  skepsis  från  de  etablerade  akademiska
bibliotekens sida (Hansson 2010). Även i Malmö grundas, vid ungefär samma
tid som i Stockholm, ett självständigt arbetarbibliotek. 

5.5 Malmö Arbetarbiblioteks grundande 

Arbetarrörelsens  bibliotekssträvanden  i  Malmö  nämns  bara  med  en  enstaka
mening  i  Malmö  arbetarkommuns  hundraårsjubileumsskrift.  Talande  nog
handlar  denna  korta  beskrivning  om  arbetarbibliotekets  uppgång  i  Malmö
stadsbibliotek  (Malmö  arbetarkommun  2001).  I  den  omfattande  krönikan
Arbetets söner, nämns de tidiga biblioteken i rörelsens regi som i förbifarten,
12  Som vi har sett har dock frågan om samlingarnas innehåll bestridits av Leffler (1999), som 

istället ser andra motiv till grundandet av arbetarbibliotek.
13  Termen arbetarbibliotek kan beteckna både dessa typer: antingen ett stort bibliotek för hela

ortens rörelse eller ett bibliotek kopplat till en studiecirkel. 
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som en  anledning  till  ABF:s  grundande.  Här  beskrivs  dock  kort  också  att
ABF:s  agitatorer  inlemmar  tidigare  fristående  arbetarbibliotek  i  ABF:s
förvaltning (Ström 1946). Detta kommer dock inte,  som vi ska se, att  ske i
fallet med Malmö arbetarbibliotek. Biblioteksverksamheten har med andra ord
en undanskymd plats  i  rörelsens egen historieskrivning.  Trots detta  har den
lämnat  spår  i  krönikor  och  arkivmaterial,  vilket  utgör  den  huvudsakliga
grunden för detta avsnitt. 

Redan från grundandet av Malmö socialdemokratiska förening 1885 sås fröet
till  vad som kommer utvecklas till  ett  arbetarbibliotek i  staden. Bibliotekets
samling  består  i  ett  första  steg  av  införskaffande  av  en  enda  bok  som
förvarades i en medlems hem, men det är tidigt tydligt att ambitionen är hög.
Biblioteket  har  i  detta  läge  beskrivits  som en ”samlingsplats”  eller  som ett
”bokcafé” (Carls 1976 sida 7). 1887, efter två års verksamhet, har bibliotekets
bestånd vuxit till 30 böcker ”Vilka få av medlemmarna avgiftsfritt begagnas”
(Carls 1976  sida  8).  Medlemmarna  som  åsyftas  är  medlemmar  i
Socialdemokratiska föreningen. 

I  mars  1893 flyttar  biblioteket  in  på Folkets  hus.  Här  ansågs lämplig  lokal
kunna  finnas,  och  det  uppges  också  att  biblioteket  redan  nu  håller  på  att
utvecklas  till  ett  ”allmänt  arbetarbibliotek”  (Malmö  socialdemokratiska
förening 1985).  Detta  visar  sig  tydligt  genom  att  samtliga
fackföreningsmedlemmar nu får tillgång till biblioteket på samma villkor, och
inte  enbart  socialdemokratiska  föreningens  medlemmar.  Lån sker  nu  till  en
kostnad av tre öre per vecka och bok (Carls 1976, Malmö socialdemokratiska
förening 1985).  Biblioteken uppges  på 1890-talet  bestå  av cirka 1200 band
(Minnesskrift 1985). Biblioteket betraktas i detta läge som en samlande punkt,
som  sprider  egen  kultur  från  sin  bas  i  folkets  hus  (Carls  1976). Sedan
biblioteket fått plats i Folkets hus inleds en snabb utveckling med avseende på
både antal lån och låntagare, och allt fler föreningar anmäler intresse av att få
tillgång  till  biblioteket  vilket  ”så  gott  som undantagslöst  beviljades”  (Carls
1976 sida 10). Om några undantag faktiskt infördes vet vi inte. Biblioteket blir
allt mer ”allmänt”, och allt fler inkluderas i den offentlighet som håller på att
byggas. 

12  februari  1901  beslutar  Malmö  socialdemokratiska  förenings  styrelse  att
kalla till sammanträde med anledning av frågan om föreningens medlemskap i
den  nygrundade  arbetarekommunen  i  Malmö  (Malmö  socialdemokratiska
förening 1901:a).  Vid sammanträdet,  som äger  rum två dagar  senare,  fattas
beslut  om  att  föreningen  skall  gå  med  i  Malmö  arbetarkommun  (Malmö
socialdemokratiska förening 1901:b). På ett sammanträde 19/2 1902 diskuterar
arbetarkommunens  styrelse  ett  förslag  till  en  budget  för  ett  bibliotek  med
tillhörande  läsesal.  Vikten  av  ett  modernt  bibliotek  med  tillhörande  läsesal,
öppen  hela  dagen,  betonas  (Malmö  arbetarkommun  1902:a).  På  detta  möte
förordas ett  övertagande av Socialdemokratiska föreningens bibliotek.  Mötet
uttalar sig efter omröstning till förmån för vad de kallar ”ett kommunbibliotek”
och att ”kommunen övertager Socialdemokratiska föreningens bibliotek på de
villkor denna förening bestämt” (Malmö arbetarkommun 1902:a). Notera här
användningen av begreppet kommun, inte som lokala administrativa enheter,
utan som rörelsens egen organisation: arbetarkommunen. 

I  samband  med  att  Malmö  socialdemokratiska  förening  går  med  i  Malmö
arbetarkommun behandlar föreningen frågan om föreningens bibliotek.  Inför
detta  tillsätter  Socialdemokratiska  föreningen  en  bibliotekskommitté  som
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utreder och formulerar krav på hur biblioteksverksamheten ska bedrivas. På ett
möte  den första  juli  diskuteras  frågan om biblioteket:  ”Nils  Persson väckte
tanken om att  förvandla föreningens bibliotek till  kommunens gemensamma
egendom.  Föreningen  fann  sig  tilltalad  av  förslaget  och  beslöt  tillsätta  en
kommitté  att  framkomma  med  förslag  i  denna  riktning.”  (Malmö
socialdemokratiska förening 1902:a). Föreningen beviljar vid detta möte också
300 kronor åt inköp av böcker till biblioteket i fråga. Även om tanken om att
överlåta  biblioteket  till  en  större  gemenskaps  ägo  är  tilltalande  slutar
föreningen  för  den  skull  inte  att  investera  i  bibliotekets  bestånd  (Malmö
socialdemokratiska förening 1902:a). Biblioteket övergår i arbetarkommunens
ägo och drift verksamhetsåret  1902-1903. Beslutet  behandlas på möten 26/8
och 28/8 1902. 26/8 konstateras att: ”Från den vid förra sammanträdet tillsatta
bibliotekskommittén [...]  hade inkommit  utlåtande tilldyrades överlåtande på
vissa villkor. Styrelsen beslöt för sin del instämma i kommiterades förslag att
remittera  frågan  till  föreningen.”  (Malmö  socialdemokratiska  förening,
1902:b). Vid mötet två dagar senare, 28/8 behandlas kommitténs förslag till
villkor för överlämnandet: ”Kommittén utlåtande utmynnade i följande förslag:
Att Soc.-Dem. Föreningen må till Malmö arbetarekommun afgiftsfritt och utan
något  som  hälst  vederlag,  öfverlåta  sitt  bibliotek,  men  på  följande
villkor.”(Malmö socialdemokratiska förening 1902:c). Av dokumentet framgår
också de villkor som kommittén föreslår. Det första villkoret som ställs är att
arbetarekommunen skall ansvara för bibliotekets vård och ”förbinder sig att för
dess  utveckling  i  enlighet  med  de  kraf  en  låneläsande  allmänhet [egen
kursivering]  visar  sig  ha,  till  biblioteksstyrelsens  förfogande ställa  ett  årligt
anslag” (Malmö socialdemokratiska förening 1902:c).  Detta  anslag fastställs
till 20 öre per fullt betalande kommunmedlem och 10 öre per halvt betalande
medlem i arbetarkommunen. Förutom detta ställer föreningen också krav om
att  biblioteket  ska  hållas  öppet  minst  fyra  gånger  i  veckan  och  att
låneavgifterna fastställs till  en viss summa per vecka och bok. Det fastställs
även  att  samtliga  kommunmedlemmar,  utan  pant,  ska  ha  tillgång  till
bibliotekens böcker, och att föreningarna ska stå för förluster orsakade genom
”låntagandes  försumlighet”  (Malmö  socialdemokratiska  förening  1902:c).
Bibliotekets målgrupp, den tilltalade offentligheten, utvidgas nu till att omfatta
arbetarkommunens medlemmar i gemenskapen. Kommittén slår vidare fast att:
”Dessa  bestämmelser  afse  främst  månaderna  oktober-april,  men  bör
kommunen  under  de öfriga  månaderna  ordna det  så  att  allmänhetens [egen
kursivering]  krav på tillgång till  boklån och läsesalen ej  förbises”. Förutom
detta hade herrarna i bibliotekskommittén ”tänkt sig” att Folkets hus skulle, till
vidare,  stå för lämplig lokal  för biblioteket.  Kommittén föreslår även att  en
tredjedel  av inkomsterna  från basaren14 skall  tillkomma biblioteket.  (Malmö
socialdemokratiska  förening  1902:c). Intressant  är  här  att  observera  hur
begreppet  allmänhet  används.  Arbetarbiblioteket  är  tänkt  att  rikta  sig  till
allmänheten,  men  den  målgrupp  som  betonas  är  medlemmar  i
arbetarkommunen och att dessa ska få tillgång till  biblioteket,  utan villkor i
form av extra medlemskap, pant eller dylikt. Allmänheten som här omtalas och
steg för steg utökas är betingad av folk i bemärkelsen organiserad arbetarklass
snarare än folk i bemärkelsen befolkning i nationell eller ens lokal bemärkelse.
Det är dessa som inkluderas i den motoffentlighet som konstrueras. Samtidigt
ser vi hur detta håller på att luckras upp. 

Vid  styrelsesammanträdet  i  Malmö  arbetarkommun  tas  frågan  om
Socialdemokratiska  föreningens  bibliotek  upp  till  behandling  12  september
1902.  Styrelsen  ställer  sig  ”i  princip  positiv”  till  förslaget  men  beslutar  att

14 Socialdemokratiska föreningen anordnade en årlig julbasar. 
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skicka  ut  ärendet  på  remiss  till  sina  medlemsföreningar.  Samtidigt  beslutas
också  att  två  tredjedelar  (istället  för  en  tredjedel,  som  Socialdemokratiska
föreningen förslog) av inkomsterna från den årliga julbasaren ska gå till  en
fond  för  ett  folkbibliotek  (Malmö  arbetarekommun  1902:b).  Här  används
begreppet  folkbibliotek,  med  rörelsen  egen  institution  i  åtanke.
Arbetarbiblioteket  är  ett  bibliotek  av och för  folket.  14 februari  1903 fattas
beslut om att sammankalla till ett möte om det som nu kallas biblioteksfrågan
19 februari  (Malmö arbetarkommun 1903:a).  På detta  möte fattas slutgiltigt
beslut om biblioteket. Budget diskuteras, samt vikten av en modern läsesal som
kan vara öppen hela dagen. För att bekosta denna samt biblioteket föreslås en
avgift  på  25  öre  per  medlem  i  arbetarkommunen.  Tanken  på  att
arbetarkommunen  ska  överta  Socialdemokratiska  föreningens  bibliotek
uppskattas  i  hög  grad  från  kommunens  sida.  På  ett  sammanträde  den
tjugofemte  september  väljer  arbetarkommunen  en  styrelse  till  biblioteket
(Malmö  arbetarkommun  1903:c).  Enligt  Gentilis  (2014)  redogörelse  blir
arbetarbiblioteket  nu,  antagligen  i  samband  med  övergången  till  Malmö
arbetarkommun,  tillgängligt  för  hela  Malmös  befolkning. Från  och  med
övergången  till  Malmö  arbetarkommuns  ägo  går  biblioteket  under  namnet
Malmö arbetarbibliotek och läsesal. Notera hur namnet betonar att det är ett
arbetarbibliotek,  och  att  vikten  av  läsesalen  lyfts  fram.  I  linje  med  Leffler
(1999)  bör  vi  här  betrakta  arbetarbiblioteket uttryck  för  en  gemensam
klassidentitet.  Malmö  arbetarbibliotek  går  mot  att  bli  en  institution  som
uttrycker gemenskap för hela Malmös organiserade arbetarbefolkning, och att
bli en mötesplats för denna allmänhet. Det konstrueras en proletär offentlighet
som  del  i  konstituerandet  av  en  klass.  Med  Audunsons  terminologi  är
arbetarbiblioteket en högintensiv mötesplats, där den aktuella allmänheten kan
uttrycka  sin identitet  och konstruera dess grund och gränser.  Gentili  (2014)
beskriver  en  antagonism  mellan  stadsbibliotekets  och  arbetarbibliotekets
låntagare, och att låntagare vid det ena biblioteket inte gärna besökte det andra.
Samtidigt finns också en dubbel tendens i expansionen av denna allmänhet:
även  om  biblioteket  riktar  sig  till  en  organiserad  arbetarklass  är  den  nu
(formellt) tillgänglig för hela Malmös befolkning. 

5.6 Malmö arbetarbibliotek och läsesal: 
verksamheten utvecklas 

Verksamhetsrapporter från Malmö arbetarbibliotek och läsesal finns bevarade
från 1907-1908 (som även gör en återblick över de första åren) och sedan från
1915  fram  till  bibliotekets  kommunalisering  1927.  Från  1916  finns
verksamhetsrapporterna  som  bilagor  till  Malmö  arbetarkommuns  bevarade
handlingar.  Utifrån  detta  kan  vi  måla  en  relativt  heltäckande  bild  av
bibliotekets verksamhet, men vi bör också vara medvetna om luckorna i det
bevarade materialet. Föreståndare för arbetarbiblioteket är under hela perioden
bibliotekarien Frithiof Berlin. 

I sin rapport från verksamhetsåret 1907-1908 konstaterar biblioteksstyrelse vid
Malmö  arbetarbibliotek  och  läsesal  att  verksamheten  nu  har  bedrivits  i  sin
nuvarande form i fem år. Det kan nu vara dags att sammanfatta grundandet och
dessa fem års arbete.  Läsaren får intryck av att  detta ännu inte har gjorts. I
rapporten berättas om hur Malmö socialdemokratiska förening tidigt började
bygga  på  sin  boksamling,  först  för  eget  bruk  men  att  den  sedan  gjordes
tillgänglig till  samtliga fackföreningsmedlemmar i staden. Detta sker mot en
avgift på tre öre i veckan. Fler medlemmar leder till ett ökat antal lån, vilket
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betyder  att  boksamlingen  behöver  expanderas.  När  Malmö  arbetarkommun
grundas faller det sig naturligt, som vi redan har sett, att biblioteket övergår i
dess ägo. Biblioteket blir nu tillgängligt för  samtliga invånare i Malmö, och
läsesalen öppen för  alla  utan avgifter.  Låneavgiften  på tre  öre per  bok och
vecka  kvarstår  dock  oförändrad.  För  lån  av  ickemedlemmar  i
arbetarkommunen krävs dessutom en pant, vilket tydligt visar att biblioteket är
tillgängligt  för  en  allmänhet  som  sträcker  sig  utanför  arbetarrörelsen,  men
tydligt inriktat mot just denna.  Önskningen om att kunna låna ut bibliotekets
böcker avgiftsfritt har ännu inte kunnat realiseras  (Malmö arbetarbibliotek och
läsesal 1907-1908). 

I läsesalen finns ett 90-tal tidningar av olika politisk färg. Denna besöks av
minst 100 personer dagligen, huvudsakligen uppges dessa vara arbetare, men
även andra har besökt salen. Ett visst deltagande från kvinnor har registrerats,
men huvuddelen av besökarna är män. Boksamlingens storlek och utlåningens
utveckling sedan grundandet illustreras nedan: 

Öppet ggr. Antal lånare. Antal boklån Antal band

1903-1904 83 517 7557 1774

1904-1905 119 803 12576 2172

1905-1906 128 911 15660 2533

1906-1907 149 1282 23619 3007

1907-1908 292 1194 
(nyinskr.)

33812 3877

 
     (Malmö arbetarbibliotek och läsesal 1907-1908)

Både  i  det  faktiska  användandet  av  läsesalen  och  i  formuleringen  om  att
låntagare  som  inte  är  medlemmar  i  Malmö  arbetarkommun  visar  på  att
bibliotek  må  vara  öppet  för  en  bred  allmänhet,  men  den  riktar  sig
huvudsakligen till  en snävare allmänhet:  männen inom den egna rörelsen.  I
såväl Carls (1976) som i årsberättelserna för Malmö arbetarbibliotek betonas
den starkt ökade utlåningen i samband med storstrejken 1909. Här ser vi vikten
av  biblioteket  som  högintensiv   klassinstitution,  en  institution  inom  en
offentlighet knuten till en (klass)gemenskap.  Biblioteket riktar sig villkorslöst
till folket i arbetarrörelsens bemärkelse, men fröet till ett public library-ideal
har  såtts  och  börjat  gro  i  det  att  lån  är  möjlig(mot  pant)  för  en  bredare
allmänhet. Bilden av låntagarnas sammansättning bekräftas av att  Carls (1976)
beskriver  låntagarna  huvudsakligen  som  män  ur  arbetarklassen  och  deras
familjer.  Leffler  (1999)  beskriver  i  sin  studie  av  arbetarbiblioteken  i
Helsingborg  och  Lund  en  typ  av  låntagarpatriarkalism,  som  går  ut  på  att
männen lånar böcker åt  fruar och barn. Det är mycket  möjligt  att  vi ser ett
liknande mönster även i Malmö. Trots att ”alla” får låna på biblioteket kvarstår
alltså en tydlig klass- och könsbas, upprätthållen inte minst av kravet på pant
från ickemedlemmar. 

För att kunna expandera verksamheten och finansiera en utbyggnad av lokalen
ansöker  bibliotekets  styrelse  1906 om 1000 kronor  från Malmö stad.  Detta
motiveras  genom  att  många  utan  fackligt  medlemskap  använder  sig  av
läsesalen,  och  att  denna  därför  inte  bör  bekostas  enbart  av
fackföreningsrörelsen. Detta innebär ett tydligt steg till att utöka målgruppen
utanför  den  egna  rörelsen.  Malmö  stad  beviljar  ”under  någon  motighet”
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bidraget,  dock  med  villkor  att  Malmö  stadsbibliotek  blir  delaktiga  i
arbetarbibliotekets revision, och kan kontrollera att ”ingen agitation bedrivs i
politiskt  eller  religiöst  avseende”,  vilket  utan  protest  accepteras  av
arbetarbibliotekets  styrelse  (Malmö  arbetarbibliotek  och  läsesal  1907-1908).
Som villkor för bidragen avskaffas låneavgifterna vid biblioteket, vilket täcks
upp ekonomiskt av de ökade bidragen (Carls 1976). I takt med närmandet till
Malmö stad får arbetarbiblioteket tillgång till  en större allmänhet  och större
resurser.  Anslaget från Malmö stad beviljas sedan även 1907 och 1908. Även
Malmö  socialdemokratiska  förening  och  Folkets  hus  AB  beviljar  större
ekonomiskt stöd. Arbetarbiblioteket får alltså ekonomiska medel från Malmö
stad redan innan de statliga bidragen till bibliotek kommer på bred front 1912.
Intressant är att 1906 beskrivs biblioteket som ekonomiskt bärande genom egna
inkomster, bidrag från rörelsens egna organisationer och tillfälliga insamlingar,
som  vi  också  sett  spår  av  i  källmaterialet  (Carls  1976).  Som  Gustavsson,
Rydqvist  och  Lundgren  (1976)  påpekat  kan  de  ekonomiska  bidragen  till
folkrörelserna betraktas, ur rörelsens perspektiv, som ett värdefullt erkännande
från  det  etablerade  samhället.  Denna  inställning  återkommer  i  ABF:s
verksamhetsberättelse från 1920, där  folkbildningsarbetet i ABF:s regi under
1920 anses ha ”vunnit  berättigad  erkänsla” i  samband med utökade statliga
bidrag. Det som orsakar denna berättigade erkänsla är att den övre gränsen för
de ekonomiska medel som staten delar ut till studiecirklarnas bokinköp har nu
tagits bort, och ABF får ett större stöd än tidigare (ABF 1919-1920). 

Stödet från Malmö stad är intressant att studera, dels för att det kommer från en
yttre part, dels för att det sker trots att biblioteket enligt uppgift är ekonomiskt
bärande  och  slutligen  för  att  det  är  tydligt  villkorat.  Varför  går
arbetarbiblioteket med på att undvika all politisk aktivitet vid sin institution?
Jag tror att vi kan förstå biblioteksstyrelsens beslut om att godkänna Malmö
stads  krav  som  del  av  ett  större  skötsamhetsideal.  Idéhistorikern  Ronny
Ambjörnsson beskriver ett skötsamhetsideal inom arbetarrörelsen, som går ut
på att visa sig disciplinerad, bildad och ansvarsfull. Den skötsamme arbetaren
är nykter och bildad, och del av en rörelse som är kapabel att bedriva, stabila
institutioner.  Detta  är  också  en  skola  i  att  ta  över  driften  av  det  framtida
samhället  (Ambjörnsson 1988).  Genom en  taktik  av  att  framhäva  sin  egen
skötsamhet  hoppas  rörelsen  uppnå  en  starkare  förhandlingsposition  mot
borgerligheten, här Malmö stad. Detta behov av att lyfta fram skötsamhet och
en  stolthet  över  den  egna  institutionen  i  egenskap  av  arbetarinstitution
återkommer. I samband med ett landsomfattande möte för folkbibliotek i Lund
besöks såväl Malmö stadsbibliotek som Malmö arbetarbibliotek, och 

De  omdömen,  om  biblioteket  med  sin  läsesal,  som  av  ett  flertal  av
besökarna uttalades, voro över förväntan smickrande och åtskilliga kunde
inte nog förvåna sig över att arbetarna voro i besittning av ett så stort,
ordentligt skött och väl underhållit företag.

[...]

Detta ger styrelsen givetvis anledning till att ånyo påpeka för den stora
arbetarbefolkningen,  för  vilket  biblioteket  huvudsakligen  är  upprättat,
och  med  dryga  kostnader  underhålles,  att  på  allt  sätt  omhulda  och
understödja biblioteket samt ännu talrikare och flitigare anlita densamma.

(Malmö arbetarbibliotek och läsesal 1915-1916)
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Arbetarbiblioteket beskrivs här som fyllt med skatter av vetande och bildning,
men också förströelse, som borde användas än mer. Berlin betonar också att
dessa skatter är tillgängliga dagligen och utan kostnad. Här betonas också den
politiska  styrkan  detta  förknippas  med:  ”Kunskap  är  makt!”,  utbrister
bibliotekarien  Berlin  (Malmö arbetarbibliotek  och läsesal  1915-1916).  Carls
(1976)  beskriver biblioteket  omkring  1919  som  ett  kulturhus,  öppet  för
rörelsens  medlemmar,  eller  som  en  liten  borg.  Det  är  tydligt  att  Malmö
arbetarbibliotek fyller en viktig roll för att utveckla en gemensam identitet och
stolthet inom Malmös arbetarbefolkning. 

Från denna period finns ordningsregler för läsesalen, författade av bibliotekets
styrelse,  bevarade.  Här  betonas  att  ”Varje  nykter  och  anständig  man  och
kvinna”  äger tillträde till läsesalen, på villkor att skodon och galoscher torkas
av väl,  ”I  renlighetens  och snygghetens  intresse”.  Samtal  får  endast  föras  i
viskande form, och ”Onödigt sådant är ej tillåtet”. Åter betonas att all politisk
och  religiös  agitation  är  förbjuden  och  att  ”Varje  besökare  är  skyldig  att
obetingat ställa sig till efterrättelse de ordningsföreskrifter, som föreståndaren
kan finna nödigt att meddela”. Besökare uppmanas även att meddela brott mot
ordningsreglerna till personalen. Avslutningsvis riktar sig texten till besökarens
egen känsla av gemenskap och lojalitet: ”Då lokalen är Malmö arbetares eget
företag, vänta vi av varje målmedveten arbetare ett stöd för våra strävanden att
göra  Malmö  arbetares  läselokal  till  en  mönsteranstalt”  (Ordningsregler  för
Malmö  arbetares  läselokal,  återgivet  i  Carls  1976).  Ordningsreglerna  kan
förefalla  hårda,  och  nykterhet  renlighet  och  ”snygghet”  framhålls  som
skötsamma ideal. För att uppnå detta lutar sig styrelsen mot besökarnas känsla
av  klassgemenskap,  i  en  gemensam  strävan  att  göra  den  gemensamma
läsesalen till en ”mönsteranstalt”. 

I likhet med samtida verksamhet inom de kommunala folkbiblioteken betonas i
arbetarbibliotekets verksamhetsrapport kampen mot ”smutslitteraturen”. Vikten
av att omsorgsfullt välja litteratur där ”smutslitteratur” och agitationslitteratur
undviks betonas, medan facklitteratur av hög kvalitet står högt i kurs (Malmö
arbetarbibliotek  och läsesal  1907-1908,  se  även ABF representantskapsmöte
23/9 1920). Bibliotekarie Berlin skriver: 

För bibliotekens goda anseende har städse egnat mycken uppmärksamhet.
Vid anskaffande av ny litteratur har den alltid strävat efter att erhålla det
bästa och populärast och för vår publik lämpligaste. Särskild hänsyn har
alltid  tagits  till  att  hålla  all  sorts  av  tendens-  agitations-  och
smutslitteratur  borta,  varemot synnerligen omsorg har egnats kunskaps
och facklitteraturen, i förhoppning om att de, för vars ändamål biblioteket
är tillkommet och upprätthålles, skola förstå och värdera detta strävande. 

 (Malmö arbetarbibliotek och läsesal 1907-1908)

Arbetarbibliotekets anseende hänger på dess förmåga att  undvika agitatorisk
litteratur,  till  förmån  för  statusfyllt  vetenskapliga  böcker,  och  målet  är  att
arbetarna skall värdera och ta till sig detta. Som Andersson (2009) betonar är
denna kamp mot smutslitteratur utbredd bland de kommunala biblioteken, och
som vi ser i materialet återkommer samma tendens inom arbetarrörelsen (se
t.ex. ABF 1920-1921). Vi kan förstå denna strävan som en del i det förädlande
som  sker  vid  såväl  folkbibliotek  som  de  folkliga  biblioteken:  bildningens
förädlande kraft ska användas för att producera nya medborgare. Vi bör dock
också förstå kampen mot agitations- och smutslitteratur som en del i att leva
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upp till en skötsamt (bildnings)ideal, som undviker såväl smutsig som politisk
litteratur.  Arbetarbiblioteket anpassar sig efter en rådande politisk hegemoni
och försöker  framhäva  sig  som anpassad  till  en  opolitisk  bildning.  Låt  oss
återvända till dessa utomekonomiska drivkrafter längre fram. 

5.7 Malmö arbetarbibliotek 1915-1926: ett 
begränsat handlingsutrymme

Den  andra  bevarande  redogörelsen  för  Malmö  arbetarbibliotek  och  läsesal
beskriver  verksamhetsåret  1915-1916.  Som  bilagor  till  Malmö
arbetarkommuns  årsberättelser  finns  kortfattade  års-  och  revisionsberättelser
för Malmö arbetarbibliotek och läsesal för åren 1916-1926. Här framgår vissa
aspekter  av  bibliotekets  verksamhet  och  utveckling,  inte  minst  rörande
samlingarna, ekonomin och revisionen. Material finns bevarat från 1915-1916
fram  till  att  biblioteket  kommunaliseras  och  blir  en  filial  inom  Malmö
stadsbibliotek.  Frithiof  Berlin  är  alltjämt  föreståndare.  I  redogörelsen  för
perioden  1915-1916  konstateras  inledningsvis  att  ”I  enlighet  med
bestämmelserna för statsanslagets beviljande har stadsbibliotekets föreståndare
hr Hans Emil Larsson varit inspektör över litteraturen och fabrikören hr Ernst
Kruse deltagit i revisionen och räkenskaperna”. Malmö stads anslag ligger nu
på  4500  kronor  årligen,  medan  summorna  från  Folkets  park  och
Socialdemokratiska föreningen är oförändrade på 500 kronor vardera (Malmö
arbetarbibliotek och läsesal 1915-1916).  Under perioden 1916-1926 granskas
alltså arbetarbibliotekets ekonomi av Malmö arbetarkommun tillsammans med
en representant för Malmö biblioteks- och föreläsningsförening. Detta för att
kontrollera  att  villkoret  om  att  ingen  agitation  får  utföras  på  biblioteket
efterlevs. En viktig kontroll har alltså övergått från den egna rörelsen, och delas
nu med  en  yttre  part.  De ekonomiska  redovisningarna  under  hela  perioden
1916-1926  granskas  av  fabrikör  Ernst  Kruse från  Malmö  biblioteks-  och
föreläsningsförening  eller  dennes  representant.  De  underskrifter  som  finns
bevarade i bibliotekets handlingar är ett tydligt tecken på maktutövande. Här
samlas arbetarbibliotekets egna revisorer (byggnadssnickare,  skoarbetare och
kassörer) med en fabrikör. 

Verksamhetsåret 1920-1921 skriver arbetarbibliotekets styrelse in till  Malmö
stad för att ansöka om ett  ökat anslag. Detta motiveras med att det ständigt
ökande  antalet  lån  ställer  krav  på  fler  böcker  och  större  lokaler  (Malmö
arbetarbibliotek  1920-1921).  Kommande  verksamhetsår,  1921-1922,  ordnas
lokalproblemet genom en ombyggnation, efter att större medel mottagits från
Malmö  stad  (Malmö  arbetarbibliotek  1921-1922).  Under  denna  period  får
arbetarbiblioteket ett allt mer betydande ekonomiskt stöd av Malmö stad. När
ekonomin redovisas för verksamhetsåret 1919-1920 kommer 6750 kronor av
en total inkomst på 15 468 kronor från Malmö stad. 1923-1924 kommer 18 000
av en total inkomst på 25 000 kronor från Malmö stad. Utvecklingen består
dock  inte  av  en  tydlig  ökning:  även  verksamhetsåret  1925-1926  får
arbetarbiblioteket 18 000 kronor, men då av en total inkomst på 27 000 kronor
(Malmö arbetarbibliotek 1916-1917, 1923-1924 och 1925-1926). Utan tvivel
kan vi dock se att Malmö stad ökar sitt ekonomiska inflytande över Malmö
arbetarbibliotek,  samtidigt  som  de  genom  biblioteksföreningen  utövar  en
granskning av verksamheten. Granskningen i kombination med de allt större
(men  fortfarande  villkorade)  ekonomiska  medlen,  och  det  faktum  att
arbetarbiblioteket verkar vilja visa sin skötsamhet och duglighet, måste skapa
stora inskränkningar i bibliotekets handlingsutrymme. 
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Under perioden 1916-1926 ökar lånen vid Malmö arbetarbibliotek från 41 000
lån  1916-1917  till  93  000  lån  1921-1922.  Det  högsta  antalet  lån  sker
verksamhetsåret  1922-1923, då 100 000 lån registreras.  Under de sista åren
minskar lånen en aning, och ligger 1925-1926 på 88 000. 1926-1927 saknas
siffror, antagligen för att  uppgången Malmö stadsbibliotek träder i kraft vid
årsskiftet  (Malmö arbetarbibliotek  1916-1917, 1921-1922, 1922-1923, 1925-
1926  och  1926-1927).  Parallellt  med  att  lånen  ökar  också  antalet  band  i
samlingen. 1916-1917 består bibliotekets samling av 7125 böcker, plus 398 i
läsesalen.  1921-1922  handlar  det  om  9241  böcker  i  biblioteket  och  524  i
läsesalen  och 1925-1926 11 000 volymer  i  biblioteket  och  700 i  läsesalen.
(Malmö  arbetarbibliotek  1916-1917,  1921-1922  och  1925-1926).  Vid
kommunaliseringen 1927 består samlingen, efter en omfattande gallring, av 12
000 böcker sammanlagt (Malmö arbetarbibliotek 1926-1927). 

Under de år då uppgifter finns uppges andelen facklitteratur i förhållande till
skönlitteratur  som  cirka  25-30%  mot  75-70%.  1916-1917  är  70%  av
samlingarnas innehåll skönlitteratur, 1919-1920 har andelen skönlitteratur ökat
till 75% av den totala samlingen. Rimligtvis visar dessa spridda punkter på de
ungefärliga förhållandena under perioden. Även om samlingens totala storlek
ökar från 8 000 1919-1920 till 11 000 1925-1926 bör en majoritet av böckerna
fortfarande vara  skönlitterära,  och  det  finns  inget  som tyder  på  att  andelen
förändras drastiskt. I likhet med vad Leffler (1999) har skrivit om Helsingborg
och  Lund  ser  vi  här  en  stor  mängd  skönlitteratur  vid  arbetarbiblioteket.
Arbetarbiblioteken tillhandahåller inte (enbart) politisk facklitteratur, utan även
skönlitteratur.  Den  minnesskrift  som  Arbetarrörelsens  arkiv  och  bibliotek,
(ARAB) gett ut tillsammans med Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Klass i
rörelse, beskriver kort arbetarnas egna offentlighet och bibliotekens roll inom
denna, tillsammans med Folkets hus, Folkets park, olika kooperativ med mera.
I likhet med Leffler konstateras här att bibliotekens samlingar domineras av
skönlitteratur och ”opolitisk” litteratur. Detta kopplas till en vilja att leva upp
till ett större bildningsideal och en skötsamhet, där det också är viktigt att visa
att rörelsen är kapabel att driva egna institutioner (Olsson och Ekdahl 2002).
Att siffror om andelen skönlitteratur kontra facklitteratur inte finns uppgivna
efter 1920 förklaras med all sannolikhet av att biblioteket under de åren inte
upprätthåller  en  sammanförd,  tryckt  katalog.  1924  skriver  bibliotekets
representant: 

Biblioteket har under de senaste åren icke haft någon tryckt katalog över
bokbeståndet.  I  avvaktan  på  utlåtanden  från  den  av  stadsfullmäktige
tillsatta  kommittén,  för  kommunalisering  av  stadens  hela  offentliga
biblioteksväsen har styrelsen ansett att någon ny katalog under denna tid
icke borde utgivas. 

(Malmö arbetarbibliotek 1923-1924)

Här finns alltså ingen katalog upprättad, och vi kan ana en viss osäkerhet om
bibliotekets  framtid.  Utredningen  om  eventuell  kommunalisering  har  varit
igång under flera år. Det sista året Malmö arbetarbibliotek och läsesal författar
en  egen  verksamhetsrapport  är  1926-1927.  Här  konstateras  att  ”Malmö
arbetarrörelse är på samma gång en kulturrörelse. Det har den i handling visat”.
Rekordmånga har under året  deltagit  eller  bidragit  till  folkbildningsarbetet  i
staden (Malmö arbetarbibliotek 1926-1927). Här noteras också att: ”Även från
det  allmännas  sida  är  förståelsen  för  arbetarklassens  bildningssamlingar
påtaglig.  Sålunda  har  anslag  lämnats  av  stat  och  kommun”  (Malmö
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arbetarbibliotek  1926-1927).  Bekräftelsen  från  det  allmänna  betonas,
tillsammans med vikten av arbetarnas bildning. Verksamhetsrapporten avlutas
med  att  konstatera  bibliotekets  övergång  till  kommunal  drift.  Detta
självständiga  biblioteksarbete  i  arbetarrörelsens  regi  bör  anses  avslutade.
Kommunaliseringen av Malmö arbetares bibliotek och läsesal behandlas mer i
detalj i kommande stycke. 

5.8 Kommunaliseringen av Malmö 
arbetarbibliotek 

Gustavsson,  Rydquist  och  Lundgren  (1976)  ser  en  våg  av  nygrundade
kommunala bibliotek under 1920-talet. De kopplar detta till en mängd privata
donationer,  vilket  ger  kommunerna  ekonomiska  möjligheter  att  grunda
bibliotek.  Detta  är  även  fallet  i  Malmö,  som  får  en  privat  donation  1918
(Malmö  stad  1918).  I  likhet  med  den  utveckling  Harris  (1978)  beskriver
skänkte  rika  privatpersoner  kontanta  medel  eller  boksamlingar  till
kommunerna,  för  att  dessa  skulle  grunda  folkbibliotek.  Precis  som Valfrid
Palmgren hävdar skulle dessa bibliotek säkerställa en stabil social utveckling,
och som villkor för donationen ingår att biblioteket som ska grundas skall vara
av  public  library-karaktär  (Malmö  stad  1918).  I  spåren  av  dessa  privata
donationer slås existerande folkliga bibliotek samman med de nya kommunala
folkbiblioteken (Gustavsson, Rydquist och Lundgren 1976). 

Malmö stad tillsätter  1919 en kommitté med uppdrag ”att utreda frågan om
kommunalisering  av den av enskilda  sammanslutningar  bedrivna biblioteks-
och föreläsningsverksamheten” i staden. Detta omfattar såväl och på lika grund
Malmö stadsbibliotek, bedriven i Malmö biblioteks- och föreläsningsförenings
halvprivata regi, och Malmö arbetarbibliotek (Malmö stad 1919). 1925 lämnar
kommittén  sitt  betänkande  till  stadsfullmäktige.  De  föreslår  här  att
arbetarbiblioteket  och  det  bibliotek  som  bedrivits  av  Malmö
föreläsningsförening skall slås samman och bedrivas i direkt kommunal regi
(Nosslin 1946). De två biblioteken, båda i privat drift (även om det sker i olika
former) ska slås samman till en ny institution, i direkt kommunal regi. Den av
Malmö stad tillsatta bibliotekskommittén skriver i sitt uttalande från 1925 att
de ser stora fördelar i att kommunalisera de bibliotek som drivs av enskilda
aktörer.  Fördelarna  anses  bestå  i  att  ett  enhetligt  system  skapas,  och
centralisering bli möjlig. Bokinköp och katalogisering ska på så vis underlättas.
Såväl  personalens  rättigheter  som  krav  på  deras  kompetens  ska  kunna
förbättras.  Biblioteken  anses,  tillsammans  med  skolorna,  vara
bildningsinstanser och därmed ”hela samhällets  ansvar” (Malmö stad 1925).
Det  intressanta  här  är  såväl  användandet  av  begreppet  samhället (som det
allmänna) som hela (inte en viss klass, utan hela befolkningen). 

Angående föreläsningsverksamhet konstaterar  kommittén i rapporten att  ”tid
efter annan uppstår nya former för denna art av bildningsverksamhet och, om
dessa visar sig vara från samhällets  synpunkt  nyttiga,  är  ju lämpligt,  att  de
understödjas  av  samhället”  (Malmö  stad  1925).  Angående  biblioteken
konstateras kort och gott att de bibliotek som Malmö stad tidigare understött
helt bör tas över av kommunen. Betonas görs även att de enskilda biblioteken
redan  huvudsakligen  finansieras  av  Malmö  stad.  Enligt  Carls (1976)  var
arbetarbiblioteket nu beroende av ekonomiska bidrag från Malmö stad (som
ökat  från  1000  kronor  1906  till  125  000  kronor  1926).  Själva
kommunaliseringen beskrivs  som helt  odramatisk,  och ett  resultat  av beslut
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fattade för länge sedan. Kommunaliseringen blir en en rationell samordning där
arbetarbiblioteket  blir  stadsbiblioteks  filial  (Carls  1976).  I  ljuset  av  ökad
granskning  och  ökat  ekonomiskt  beroende  av  Malmö  stad  blir  denna
beskrivning begriplig. 

En av de yngsta  handskrivna handlingarna som finns bevarade från Malmö
arbetarbibliotek  och läsesal  är  ett  utdrag ur  ett  protokoll  från ett  möte  med
bibliotekets  styrelse  18/9  1922.  Närvarande  finns  också  en  representant  för
Malmö  arbetarkommun.  På  mötet  diskuteras  ett  förslag  från  den  kommitté
Malmö  stadsfullmäktige  tillsatt  med  uppdrag  att  utreda  ”frågan  om
kommunalisering av den utav enskilda sammanslutningar bedrivna biblioteks
och föreläsningsverksamheten i Malmö” (Malmö arbetarbibliotek 1922). I den
skrivelse som inkommit till arbetarbiblioteket från stadsfullmäktiges kommitté
undersöker  kommittén  huruvida,  och  på  vilka  villkor,  arbetarbibliotekets
styrelse är villigt att låta sitt bibliotek övertagas av ett nytt stadsbibliotek om ett
sådant grundas i staden. Arbetarbibliotekets styrelse beslutar efter diskussion
att  föreslå  Malmö  arbetarkommun  att  låta  överföra  sitt  bibliotek  till
stadsbiblioteket, i händelse av att ett sådant skulle grundas. Arbetarbibliotekets
styrelse föreslår att detta ska ske på villkor att biblioteket finns kvar i Folkets
hus, ”med hänsyn till läsekretsen”, tills mer lämpliga lokaler kan hittas. Villkor
ställs  även  om att  behålla  nuvarande  lånevillkor,  öppettider  och  nuvarande
personal.  Några  principiella  skäl  mot  att  låta  biblioteket  uppgå  i  ett
stadsbibliotek presenteras dock inte (Malmö arbetarbibliotek 1922). Så öppnas
Malmö  stadsbibliotek,  i  kommunal  regi,  1927 (Brohed  2005).  Malmö
arbetarbiblioteks historia som självständig folkbildningsinstitution är då över.

5.9 Den statliga bibliotekspolitiken efter 1912

De statliga medlen till folkbibliotek ökade 1924, och ett beslut 1930 innebar
såväl  ökade krav på personalens kompetens som ytterligare ökade medel. Den
röda tråden i statens folkbibliotekspolitik under denna period måste sägas vara
en ambition till ökad kontroll, enhetlighet och centralisering (Frenander 2012,
Andersson 2009). Även om staten med  Engelstad,  Larsen och Rågstads ord
fortsätter  att  hålla  sig  på en  armlängds  avstånd snarare än  att  själv ta  över
verksamheten är det tydligt att den har ett intresse av att styra folkbibliotekens
utveckling. Denna statens röda tråd tas tydligt upp i en offentlig utredning från
1949,  Folk- och skolbibliotek. Här betonas åter behovet av centralisering och
ökat statligt ansvar för att komma till bukt med splittringen. Enligt utredningen
kan den statliga politiken om att hålla sig på avstånd och stötta lokala initiativ
inte längre motiveras, eftersom situationen är så pass illa: fortfarande saknas
bibliotek i  39% av landets kommuner.  Detta måste  enligt  utredningen lösas
genom att det allmänna tar över driften av folkbiblioteken. Intressant är att här
räknas kommunerna fullt ut som en del av det allmänna, vilket ställs i kontrast
både till  bilden av kommunerna som privata samhällen och principen om en
armlängds  avstånd (Frenander  2012).  Situationen skulle  lösas  genom ökade
bidrag till  kommunernas biblioteksverksamhet, baserat på deras invånarantal.
Samtidigt  ska  bidragen  till  folkrörelsernas  bibliotek  enligt  utredningen  helt
avskaffas under en tioårsperiod. En statlig biblioteksbyrå föreslås för att skapa
enhetlighet  och  struktur  i  den  ”myriad”  av  driftsformer  som  fortfarande
dominerar  bibliotekslandskapet  (Frenander  2012).  Den  röda  tråden  av
samverkan,  enhetlighet  och  centralisering  är  här  åter  tydlig.  Utredningens
förslag  realiserades  dock  aldrig  till  fullo:  de  ekonomiska  förslagen  blev
verklighet,  medan  den  nya  myndigheten  aldrig  ser  dagens  ljus.  Den
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eftersträvade centraliseringen av folkbiblioteken åstadkoms dock i  viss  mån
”bakvägen” i och med kommunsammanslagningarna som pågår från 50- till
70-talet. Antalet kommuner minskade från 2500 till 278 stycken 1974, vilket
innebar att många bibliotek som förut var ensamma i sina kommuner nu samlas
inom samma kommun (Frenander 2012). 

Den statliga understödspolitiken från och med 1912 ledde till en snabb tillväxt i
antalet statligt understödda bibliotek, som under slutet av 30-talet uppskattas
till sammanlagt 5500 stycken. Efter den snabba tillväxten minskade de dock i
antal.  Istället  inlemmas  de  successivt   i  de  kommunala  biblioteken
(Torstensson 2012).  Banden mellan folkrörelserna och folkbiblioteken bestod
fram  till  1950-talet.  Från  1910-talet  fram  till  50-talet  räknades  både
kommunala bibliotek och folkrörelsebibliotek som folkbibliotek. På 1950-talet
får  kommunerna  dock  ensamt  ansvar  för  folkbiblioteksverksamheten,
folkrörelsebiblioteken får inte längre ekonomiskt stöd utan rekommenderas att
lämna  in  sina  samlingar  till  de  kommunala  biblioteken  (Andersson  2009).
Andersson skriver vidare att ”Under 1900-talets första del var folkrörelserna
nära  förenade  med  folkbiblioteken  och  studiecirkelmetoden  var  då  nära
anknuten  till  folkbibliotekens  boksamlingar”  (Andersson  2009  sida  157).
Under  århundradets  andra  halva  försvagades  dock  banden  mellan
folkrörelserna  och  folkbiblioteken  allt  mer.  På  1950-talet  fick  kommunerna
ensamt  ansvar  för  driften  av folkbiblioteken.  Folkrörelsebiblioteken  fick  nu
inte längre ekonomiskt stöd och deras samlingar rekommenderas ”inlemmas i
de kommunala biblioteken” (Andersson 2009 sida 74). Studiecirkelbiblioteken
som bedrevs av folkrörelserna avvecklades i princip efter förändrade regler om
resurstilldelning. I detta läge argumenterade både representanter för ABF och
för det offentliga biblioteksväsendet för att kommunala bibliotek ska ersätta de
som fortfarande bedrevs i form av studiecirkelbibliotek. Det dröjde dock till
1970-71 innan samtliga  ABF:s  bibliotek  genomgått  denna kommunalisering
(Arvidsson  1996).  1965  avskaffades  de  reguljära  statliga  bidragen15 till
kommunala  folkbibliotek  slutligen,  och  ersattes  med  ökade  resurser  till
kommunerna (Frenander 2012).  Under perioden från andra världskrigets slut
fram till 1970-talet grundade samtliga svenska kommuner bibliotek i egen regi,
vilket möjliggordes av ökade statliga bidrag (Lorentz 2016). Avskaffandet av
bidrag till bibliotek bedrivna inom den privata sfären motsvaras av satsningar
på kommunala bibliotek, medan dessa alltmer ses som del i det allmänna.

Medan  Malmö  arbetarbibliotek  kommunaliseras  och  blir  del  av  Malmö
stadsbibliotek vet vi mycket  lite om vad som händer med de ABF-bibliotek
som bedrivits i Malmö under den undersökta perioden. Som vi har sett i den
spridda  forskningen  om  dessa  bibliotek  uppgår  de  ofta  i  de  kommunala
biblioteken, men vår kunskap om ABF-bibliotekens öde i Malmö är mycket
begränsad.  Det  vi  i  det  historiska  materialet  kan  belägga  är  att  antalet
studiecirklar  och  studiecirkelbibliotek  minskar  från  tiden  kring  andra
världskriget, och att  denna minskning blir allt  snabbare.  Från 1929 finns en
omfattande  korrespondens  mellan  ABF  och  Skolöverstyrelsen,  angående
överlämnande av ABF-bibliotek antingen till  andra folkrörelsebibliotek eller
till lokala kommunala bibliotek. Dessa ansökningar verkar i regel ha beviljats
utan problem (se ABF 1929). På så vis följer ABF-biblioteken de självständiga
arbetarbibliotekens öde.  Detaljerna kring och  drivkrafterna bakom detta  får
dock beredas utrymme utanför denna studie. 

15 Speciella bidrag till utvecklingsarbete kvarstår dock. 
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Frenander  delar  in  den statliga  folkbibliotekspolitiken  i  en  period  från  sent
1800-tal fram till 1920-talet. Denna första period präglas av den mångfald av
folkbibliotek  i  olika  driftsformer  som  beskrivits  ovan.  Staten  försöker  här
stödja och stärka, men inte omforma folkbiblioteken. Den andra fasen sträcker
sig fram till 1960-talet. Som del i utbyggnaden av välfärdsstaten ställer staten
högre krav på folkbiblioteken, samtidigt som enbart de folkbibliotek som drivs
i kommunal regi blir berättigade till bidrag. Det tydliga budskapet från staten är
att  tiden  med  många  olika  huvudmän  nu  är  över.  Folkbiblioteken  i
folkrörelsernas  regi  slutar  i  princip att  existera  (Frenander  2012).  Även om
denna bild  kan kritiseras,  till  exempel  innebär  redan beslutet  1912 en ökad
kontroll över folkrörelsernas bibliotek, så tecknar Frenander en bild som kan
vara hjälpsam. Inledningsvis stöttar staten folkbiblioteken (oavsett huvudman)
för att skapa ett nätverk av bibliotek i landet. Här styr staten genom att tilldela
resurser och utnyttja de privata organisationer som finns inom folkrörelserna.
På sikt ökar dock den statliga kontrollen,  och biblioteken knyts närmare det
offentliga. Till slut stryps medlen och de folkliga biblioteken inom den privata
sfären inlemmas i den allmänna samtidigt som folkbiblioteken i egenskap av
kommunal verksamhet dras in i den allmänna sfären. 

5.10 ABF:s grundande och ABF Malmös 
verksamhet 

Ända sedan 1800-talet  har såväl fackförbunden som den socialdemokratiska
ungdomsrörelsen grundat  en mängd bibliotek över hela landet. Reglerna kring
det statliga bidraget 1912 ställer dock till problem. Varken ungdomsförbundet
eller  de  enskilda  fackförbunden  har  vid  denna  tid  tillräckligt  många
medlemmar för att vara berättigade till det ekonomiska stödet. Just kravet på
20  000  medlemmar  är  därför  den  avgörande  anledningen  till  att
Arbetarrörelsens Bildningsförbund, ABF, grundas. Genom att gå samman i ett
nationellt  bildningsförbund  kan  ungdomsförbundet  och  de  fackliga
organisationerna  blir  berättigade  till  de  statliga  medlen  (Frenander  2012).
Johansson (2002) betonar här hur ABF:s bibliotek blir centrala punkter i många
lokalsamhällens  arbetarbildning,  och  att  förbundets  studiecirklar  fyller  en
politisk funktion  i  mycket  högre  grad  än  till  exempel  nykterhetsrörelsens.
Deltagarna fostras till politiska subjekt. ABF bedriver egna bibliotek parallellt
med Socialdemokratiska föreningen sedan starten i Malmö 1919 (Carls 1976). 

Inledningsvis beskrivs projektet med ett gemensamt bildningsförbund som en
plan  för  att  centralisera  den  redan  existerande  folkbildningen  inom
arbetarrörelsen.  Arbetet  inleds  med  att  Stockholms  arbetarbiblioteksförbund
skickar  ut  ett  cirkulär  till  landets  större  arbetarbibliotek  som  undersöker
intresset av ett bildningsförbund. På förbundens konstituerande mötet 21 juli
1912 deltar representanter från  Stockholms, Lunds, Helsingborgs, Sundsvalls
och  Örebros  arbetarbibliotek.  Det  första  tilltänkta  namnet  på  detta
folkbildningsförbund  är  Arbetarnas  biblioteksförbund,  vilket  visar  på
bibliotekens centrala funktion. Namnet som klubbas igenom vid grundandet är
dock Arbetarnas riksförbund, som 1913 byts till Arbetarnas bildningsförbund,
ABF  (Heffler  1962).  Redan  under  förberedelserna  för  ABF:s  grundande
betonades vikten av att folkbildningen inte politiserades genom grundandet av
ABF (Heffler sida 11). Den politiska agitationen lämnas istället i händerna på
LO, SAP och den kooperativa rörelsen, medan ABF ska verka för vad man
kallar en opolitisk bildning (Ström 1946). 
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Stadgarna på förbundsnivå betonar tydligt bibliotekens centrala roll i  ABF:s
bildningssträvanden.  Paragraf 1 lyder:  ”Arbetarnes Bildningsförbund (ABF),
riksförbund  för  biblioteks-  och  föreläsningsverksamhet  utgöra  en
sammanslutning  av  fackliga,  politiska,  kooperativa  och  kulturella
riksorganisationer  i  den  svenska  arbetarrörelsen.”  Nästan  mer  talande  är
formuleringen i paragraf 2: ”Förbundets ändamål är att organisera biblioteks-
och  föreläsningsverksamhet  inom  arbetarevärlden”  (ABF  1919-1920).
Förbundets  viktigaste  verktyg  är  bibliotek  och  föreläsningar,  som  i  ABF:s
modell är tydligt sammanflätade. Målet är att sprida detta inom vad man kallar
en  ”arbetarevärld”,  alltså  en  specifik  politiskt  eller  klassmässigt  betingad
gemenskap.  Ett  av argumenten  som förs fram för  att  organisera  ett  centralt
förbund  är  att  det  anses  skapa  en  ideell  samhörighet  (Heffler  1962).  Från
separata bibliotek spridda över landet ska ett centralt förbund skapas. 

I ABF:s modell för bibliotek drivs biblioteken i anknytning till studiecirklar i
ABF:s  regi.  Dessa  studiecirkelbiblioteks  roll  beskrivs  närmare  i  ABF:s
verksamhetsberättelser. Det konstateras att:

ABF:s bibliotek ha till uppgift att mottaga och förvalta de böcker,
som av de olika studiecirklarna förvärvats. Enligt bestämmelserna
skola  samtliga  cirklar  på  samma  plats  upprätta  ett  gemensamt
bibliotek. Efter avslutat verksamhetsår ska studiecirklarnas böcker
lämnas  till  biblioteket.  I  de  flesta  fall  fungerar  lokala
biblioteksutskottets styrelse också som biblioteksstyrelse.16 

(ABF 1919-1920)

Studiecirklarnas roll beskrivs som att ”Omkring biblioteken såsom den fasta
kärnan arbeta studiecirklarna” (ABF 1919-1920). Biblioteken utgör med andra
ord  de  stabila  noder  folkbildningsverksamheten  centreras  kring.  De  lokala
studiecirklarna  redovisar  regelbundet  sitt  arbete  till  ABF  centralt,  via
förbundets  anställda  inspektörer,  för  att  garantera  att  studiecirklarna  blir
berättigade  det  ekonomiska  stöd  de  har  enligt  lagen   från  1912.  Dessa
paragrafer om biblioteken och studiecirklarna förblir oförändrade under hela
den undersökta perioden.  1914, det första året då ABF blir berättigat statliga
bidrag (ABF 1914), innehåller förbundets samtliga bibliotek 18 517 böcker.
1927 ligger det totala antalet på 265 794 stycken (Åkerstedt 1967 sida 142).
Under den undersökta perioden går ABF:s bokbestånd från att vara en bråkdel
av IOGT:s till att befinna sig i samma storleksordning.   

När  ABF väl  är  grundat  inleds  ett  arbete  med  att  skapa  överblick  över  de
arbetarbibliotek som redan finns ute i landet, och förmå dessa att ansluta sig till
förbundet. De studiecirklar som bedrivs inom rörelsen ska bilda bibliotek, och
på så vis bli berättigade till bidrag, genom att ansluta sig till ABF. En rationell
samordning  ska  skapas  i  den  tidigare  sporadiska  bildningsverksamheten
(Heffler  1962).  På  representantskapets  möte  26/9  1913  redogör  Rickard
Sandler17 för hur han skickat ut cirkulär till befintliga arbetarbibliotek om att de
ska  gå  med  i  ABF.  Resultatet  är  dock  nedslående:  bara  elva  bibliotek  har
svarat. Av dessa är fem villiga att ingå i ABF, och två stycken motsäger sig det
helt (ABF 1913). På ett möte ett år senare, i oktober 1914, redogör Sandler för
varför de äldre arbetarbiblioteken i bland annat Malmö, Helsingborg, Lund och
Norrköping  inte  är  villiga  att  ansluta  sig  till  förbundet.   I  Malmö  vill

16  Dessa biblioteksutskott eller styrelser har jag inte hittat några spår av i arkivmaterialet. 
17  En ledande person inom ABF och socialdemokratin, samt under en period svensk 

statsminister. 
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arbetarkommunen  inte  överlåta  ägarskapet  av  biblioteket  till  ABF,  och
personalen  vid  arbetarbiblioteket  vill  inte  ge  kontrollen  till  bokinköpen  till
studiecirklarna.  Arbetarbiblioteket i Lund är också kritiskt, med motiveringen
att de inte vill tvingas låna ut böcker till allmänheten. Flera bibliotek är också
rädda att förlora sina kommunala bidrag om de går med i ABF, eftersom detta
kan tolkas som att biblioteket officiellt  blir del av en större politisk rörelse.
Liknande farhågor  framkommer  från arbetarbiblioteken i  Norrköping, Lund,
Helsingborg och Landskrona  (ABF 1914).  Malmö arbetarbibliotek motsätter
sig på så vis ABF:s obligatoriska sammankoppling med studiecirklar och är
inte villiga att gå upp i en större organisation där de kan förlora sitt ägande och
sitt inflytande, och kanske sina kommunala bidrag.

Yngve  Hugo,  en  återkommande  person  i  handlingarna,  kommer  med  en
utredning om biblioteksfrågorna 1916. Som en nödvändig del i centraliseringen
av biblioteken i spåren av 1912 försöker Hugo nu få överblick över de äldre,
redan  etablerade,  arbetarbiblioteken.  Hugo  har  lyckats  identifiera  54  gamla
arbetarbibliotek  runt  om i  landet,  men  skriver  själv  att  det  verkliga  antalet
antagligen  är  högre.  Av  dessa  har  31  redan  gått  upp  i  ABF,  fyra  i  andra
organisationer  och  19  kvarstår  som fristående.  De  tre  största  som kvarstår
utanför ABF är Stockholms, Helsingborgs och Malmös arbetarbibliotek.  Det
är  också  dessa  bibliotek,  tillsammans  med  Kirunas,  som uppbär  de  största
kommunala bidragen (ABF 1916).

Efter tio års verksamhet bedriver ABF 702 lokala bibliotek (Johansson 2002).
Vid vår periods slut var de lokala  biblioteket  971 till  antalet,  och 1928 var
antalet över 1000 stycken (Heffler 1962). Kommunerna börjar inte sällan ge
dessa lokala arbetarbiblioteken bidrag, samtidigt som allt fler studiecirklar efter
1912 går över till att enbart bedriva bibliotek. Detta underlättas och gynnas av
de  nya   reglerna  om  ekonomiska  medel.  Studiecirklarnas  böcker  och
verksamhet är stommen i dessa bibliotek (Johansson 2002).   

Från och med 1921-1922 finns statistik bevarad som visar andelen bibliotek i
ABF:s regi. Dessa redovisas 1920-1923 utefter län, men efter verksamhetsåret
1922-1923 redovisas  biblioteken i  Malmö stad separat  från de i  Skåne län.
Statistiken visar att det verksamhetsåret 1920-1921 bedrevs 48 ABF-bibliotek i
Skåne,  och att  antalet  de kommande två verksamhetsåren  ökade till  75 och
sedan 81 stycken.  Under hela  perioden fram till  verksamhetsåret  1927-1928
ökar antalet bibliotek i ABF:s regi i Skåne, till 88 stycken 1924-1925 och 93
stycken  1927-1928  (ABF  1920-1921,  1921-1922,  1922-1923,  1924-1925,
1925-1926 och 1927-1928). Från och med 1923-1924 redovisas dock varje år
två separata ABF-bibliotek i Malmö stad.18 

I  ABF:s  organisation  är  kopplingen  mellan  bibliotek  och  studiecirklar  som
stadgarna visar central.  Vi kan därför i viss mån studera studiecirklarna, när
materialet  om biblioteken är knapphändig.  De är del av samma system och
samma  folkbildande  projekt.  Verksamhetsåret  1920-1921  bedrivs  36
studiecirklar i ABF Malmös regi. Året efter bedrivs 56 studiecirklar och 1922-
1923 64 stycken (ABF Malmö 1920-1921, 1921-1922 och 1922-1923). Under

18  Dessa två varken ökar eller minskar i antal, och de har ett förvånansvärt högt antal 
studiecirklar kopplade till sig. Det är möjligt att dessa bibliotek är Malmö arbetarbibliotek 
och Limhamns arbetarbibliotek, trots att dessa inte är ABF-bibliotek i strikt bemärkelse. 
ABF:s organisatörer skulle i så fall ha räknat in övriga rörelsens bibliotek i sin egen 
redovisning. Hur relationen såg ut mellan de fristående arbetarbiblioteken och ABF-
biblioteken vet vi mycket lite om, men här anas någon typ av mer eller mindre formellt 
erkännande. 
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åren  fram till  1927 ökar  antalet  studiecirklar  nästan  utan  undantag.   Under
verksamhetsåret  1921-1922  ökade  antalet  studiecirklar  inom
”fackföreningskunskap”  från  en  till  fem  stycken.  Detta  betraktas  som  ”ett
påfallande  intresse  för  de  mer  ideella  ämnena”  (ABF  Malmö  1921-1922).
Samma  verksamhetsberättelse  innehåller  också  hänvisningar  till  cirklar  i
praktisk vård och konsthistoria. Politiska, praktiska och mer allmänna kurser
återkommer.  Angående  den  konsthistoriska  cirkeln  berättar
verksamhetsberättelsen  att:  ”Vi  äro  övertygade  därom,  att  det  på  konstens
område, är mycket, som för arbetarklassen ska kunna göras njutbart, men som
ännu  är  förborgat”  (ABF  Malmö  1921-1922).  Konst  anses  viktigt  inom
bildningsarbetet, och tanken på klass är alltid närvarande. 

Verksamhetsrapporter  från  ABF  Malmö  från  åren  1924-1927  finns  inte
bevarade  i  arkivet.  När  verksamheten  åter  lämnar  spår  efter  sig,
verksamhetsåret 1928-1929, har antalet studiecirklar i ABF Malmös regi ökat
till 101. Ämnena har varit både politiska, administrativa och allmänt kulturella.
Extra  tyngd  lägga  på  cirklar  i  aktuella  fackliga  frågor,  byggnadslära  för
byggnadsarbetare  och  ”allmännyttiga  ämnen”,  här  en  föreläsningscirkel  i
psykologi (ABF Malmö 1928-1929). Här anas en treenighet av strikt politiska
ämnen, praktiskt nyttiga ämnen och bildning mer för bildningens skull. Denna
uppdelning stärks även av förteckningen över föreläsare och deras ämnen. Här
ser  vi  inte  bara  ett  bildningsideal,  utan  ett  större  syfte  med  institutionerna.
Förutom dessa har även de arbetslösa i Malmö i högre grad än under tidigare år
deltagit i studiecirklarna. Dessa cirklar har diskuterat social lagstiftning, vilket
uppges som extra relevant för de arbetslösa ”eftersom det i hög grad drabbar
dem”. Dessa cirklar har varit helt befriade från avgifter. Intressant är även hur
ABF Malmö i sin verksamhetsrapport betonar ”den kärlek” Malmös arbetare
har till sitt nyligen grundade ABF-hem. Arbetarna uppges ta med sig bekanta
på besök till hemmet för att visa upp det, på så vis har ”något tusental norrmän
och ett femtiotal danskar” besökt hemmet. Formella studiebesök har även skett
med deltagare från, Tyskland, Finland, England och USA. ”Glädjande är även
det intresse, som visats av den svenska arbetarrörelsens huvudorganisationer.”
(ABF Malmö 1928-1929). Här är det uppenbart att ABF, dess studier och dess
studiehem spelar en roll av samling och gemenskap. Vi ser något gemensamt
att vara stolt över, som binder samman och visar på en gemensam identitet.
Audunson skulle tala om en högintensiv mötesplats och som vi har sett betonar
Leffler arbetarbibliotekens roll inom klassformeringen. För att närmare förstå
funktionen som ABF:s bibliotek fyller i den lokala ”arbetarevärlden”, den egna
offentligheten, ska vi nu studera verksamheten närmare. 

5.10.1 Universitetscirklarna 
En speciellt studieform som bedrivs inom ABF, och även inom ABF Malmö. är
de så kallade universitetscirklarna.  Dessa skiljer sig från övriga studiecirklar
genom sin likhet med högre, formella studier, och de verkar ha haft en mer
akademisk  form.  Dessa  cirklar  beskrivs  i  ABF:s  verksamhetsberättelse  från
1926-1927  som  ”de  studiecirklar,  som  stå  under  en  särskild
universitetsstyrelses  ledning  och  där  studierna  planläggs  och  leds  av
universitetslärare  eller  lärarkrafter  anställda  vid  högskolorna”  (ABF  1926-
1927). En universitetscirkel i engelska hålls 1921-1922. Här krävs minst tre
och gärna fyra års studier i vanliga studiecirklar i engelska innan medlemmen
tillåts påbörja sina studier. Dessa cirkulerar kring engelsk litteratur, skrivning
och  samtal  på  engelska  och  engelsk  språklära  (ABF  Malmö  1921-1922).
Ytterligare en universitetscirkel i nationalekonomi hålls 1922-1924 i samarbete
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med Wallenbergska stiftelsen i Stockholm, som står för ekonomiskt stöd, och i
professor  Sommarins  regi.  Cirkeln  beskrivs  ”arbeta  efter  vetenskapliga
metoder”, och dess mer avancerade karaktär betonas (ABF Malmö 1922-1923).
Universitetscirkelns medlemmar väljs ut bland de som gått flera studiecirklar
tidigare och cirkeln får stor uppmärksamhet  i  verksamhetsberättelsen (ABF
Malmö 1922-1923 och 1923-1924). 

I en skrivelse riktad till Malmö hus läns landsting ansöker ABF Malmö 1923
om utökade medel  för att  kunna arvodera kompetenta lärare och föreläsare.
Erfarenheten har, som ABF skriver, visat att cirkeldeltagarna lär sig mer om
cirklarna har tillgång till  professionell  personal. Ett  lyckat exempel på detta
som  lyfts  fram  är  universitetscirklarna  (ABF  Malmö 1923).
Professionalitetsidealet  leder till  ökade utgifter,  som indirekt skapar starkare
ekonomiska band till det allmänna. Illustrativt är också hur Hansson (1998) i
viss  mån  förklarar  folkbibliotekens  konservativa  ideologiska  identitet  med
banden  till  de  konservativa  universitetsbiblioteken.  På  samma  sätt  kan  de
universitetscirklar som anordnas i ABF Malmös regi ses som kopplingar till en
konservativ miljö, och ett försök att stärka sin status genom att närma sig den
högre forskningen. 

5.10.2 Utbildning av bibliotekarier och inspektörer
Redan 1919 rapporterar ABF om utbildning av bibliotekarier i egen regi. Vid
arbetarrörelsens folkhögskola i Brunnsvik organiseras kurser för bibliotekarier
vid  studiecirklarnas  bibliotek.  Här  anordnas  föreläsningar  med
bibliotekskonsulenten  Fr.  Hjelmqvist  i  biblioteksteknik,  som katalogisering,
bokuppsättning  och  bokvård,  men  även  föreläsningar  rörande  studiecirklar,
deras  bokval  och  deras  organisation.  Kursen  besöks  detta  år  av  35
bibliotekarier  (ABF 1919-1920,  Heffler  1962).  Utbildningen  fortsätter  1921
och  1922  (ABF  1921-1922  och  1922-1923).  Även  1925-1926  återkommer
bibliotekarieutbildningarna. Kursen har nu krav på förkunskaper, vilket inte har
skett tidigare: deltagarna måste nu antingen ha deltagit i en kurs tidigare, eller
ha erfarenhet från att ha arbetat praktiskt på bibliotek (ABF 1925-1926). 

Även inspektörer utbildas inom ABF. Dessas uppgift är att inspektera de lokala
studiecirklarnas bibliotek, och se till att deras rapporter kommer in i tid (ABF
1919-1920,  Heffler  1962).  Denna inspektion  är  nödvändig för  att  de lokala
studiecirklar och biblioteken ABF bedriver ska bli berättigad till statligt stöd.
Redan här kan vi se spår av att samma professionalisering och centralisering
som Andersson (2009) och Hansson (1998) har noterat inom de kommunala
folkbiblioteken  även  äger  rum  även  i  ABF:s  biblioteksverksamhet.  ABF
utbildar bibliotekarier som ska ansvara för biblioteken på ett professionellt sätt
och  inspektörer  som  ska  granska  den  egna  verksamhetens  kvalitet  och
samtidigt upprätthålla en hierarki som placerar de lokala studiecirklarna under
det centrala förbundet. Inspektörerna spelar en roll i att skapa en centraliserad
hierarkisk struktur som verkar ha varit främmande för de studiecirkelbibliotek
som ursprungligen växte fram underifrån, oberoende av varandra. 

I  ett  förslag  från  Socialdemokratiska  ungdomsförbundet  framfört  till  ABF:s
representantskapsmöte i augusti 1918 beskrivs ABF:s historia hittills som en
succé.  Bildningsarbetet  i  ABF:s  regi  har  ökat  explosionsartat,  och  många
etablerade organisationer har anslutit sig. Tillväxten har dock skapat en större
mängd  rent  organisatoriskt  arbete,  inte  minst  gällande  ”ett  fast  organiserat
kontrollsystem”.  Detta  föranleder  ungdomsförbundet  att  föreslå  ABF  att
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anställa  två  heltidsfunktionärer  (ABF  1918).  Tillväxten,  organisationens
kontrollsystem (kopplat till banden till staten) skapar ett behov av ökat avlönat
arbete. 

5.10.3 ABF:s distrikt och lokalavdelningar
1919-1920  påbörjas  arbetet  med  ABF:s  distrikt,  däribland  Skånedistriktet.
Distriktens uppgift är att samarbeta med landstingen (som lämnar allt  större
bidrag  till  ABF)  och  länsstyrelserna  (som  fördelar  de  statliga  bidragen).
Inspektörerna är förbundets representanter i distrikten. De står i nära kontakt
med  ABF centralt,  och  inspekterar  de  lokala  studiecirkelbiblioteken  för  att
garantera  att  de  lämnar  rapporter  till  såväl  ABF  som  staten.  Stadgarna
konstaterar att ”Arbetarnas bildningsförbunds (ABF:s) distriktsorganisation för
biblioteks-, studiecirkel-, och föreläsningsverksamhet utgör en sammanslutning
av fackliga, politiska,  kooperativa och kulturella distriktsorganisationer inom
arbetarrörelsen” vars ändamål är att ”verka för upprättande och utvecklingen av
arbetarbibliotek”  och  upplysa  om  fördelarna  i  självstudier  bedrivna  i
studiecirklar.  Biblioteken får  alltså  en central  placering  i  stadgarna både på
förbunds-  och distriktsnivå.  Från och med året  efter  grundas  också allt  fler
lokalavdelningar av ABF (ABF 1920-1921). Från 1921-1922 står i stadgarna
för dessa att de (på samma sätt som distriktsorganisationerna) ska arbeta för att
stötta  utvecklingen  av  gemensamt  arbetarbibliotek  för  alla  arbetarrörelsens
organisationer  på en ort  (ABF 1921-1922).  Lokalavdelningarna förekommer
inom ABF:s material redan 1914. På ett möte den trettonde oktober konstateras
att: 

Med anledning av det i höst igångsatta arbete för lokal organisering
av bildningsverksamheten vill ABF:s representantskap fästa samtliga
till  ABF  anslutna  fackliga,  politiska,  kooperativa  m.fl.
organisationers uppmärksamhet på vikten av allmän uppslutning till
ABF:s lokalorganisationer. 

 (ABF 1914)

Distrikten  och lokalavdelningarna  är  en  del  i  det  ursprungliga  projektet  att
centralisera  folkbildningsverksamheten,  men  också  i  projektet  att  öka
granskningen  inom  förbundet.  De  lokala  biblioteken  och  studiecirklarna
inlemmas i ett hierarkiskt system där de kontrolleras av högre instanser och är
skyldiga att rapportera om sin verksamhet till distrikts- och förbundsnivå. 

5.10.4 Värmestugor för arbetslösa 
ABF  Malmö  bedriver  även  ett  återkommande  arbete  med  värme-  och
läsestugor för arbetslösa. Dessa får bidrag från olika arbetarföreningar i staden.
Verksamheten  består  i  att  ABF tillhandahåller  uppvärmda  lokaler,  eftersom
många arbetslösa inte själva kan bekosta uppvärmningen av sina hem, samt
tidningar  och  ”värdefulla  böcker”  (ABF  Malmö  1921-1922).  Arbetet  med
värmestugorna för arbetslösa uppmärksammas även i årsberättelsen för ABF
nationellt  1922-1923  i  mycket  uppskattande  ordalag  (ABF  1922-1923).
Verksamheten framställs som viktig, och här betonas också att de arbetslösa
självmant  har  startat  flera  studiecirklar,  som  de  velat  hålla  i  värme-  och
läsestugorna. ”Resultaten av värmestugorna kan därför betraktas som särdeles
gott”  (ABF Malmö 1921-1922).  ABF Malmö beslutar  även att  kostnadsfritt
låna ut böcker till de arbetslösa som vill deltaga i studiecirklar. Villkoren är att
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böckerna inte ska finnas tillgängliga kostnadsfritt på något annat bibliotek, och
att  den arbetslöse verkligen fullföljer  studierna.  ”Då de arbetslösa dessutom
varit  befriade  från  årsavgift  har  ingen  arbetare  i  Malmö  och  Limhamn  av
ekonomiska  skäl  varit  förhindrad  att  deltaga  i  studiearbetet.”,  konstateras  i
årsberättelsen från 1921-22 (ABF Malmö 1921-1922). 

I arbetet med värmestugorna anar vi en ambition om att arbetarnas offentlighet
ska vara tillgänglig för alla inom dess allmänhet, dess gemenskap. Förutom en
disciplinerande ansats, de arbetslösa ska bilda sig och göra något produktivt
med  sin  tid,  så  ska  de  också  erbjudas  reella,  ekonomiska,  möjligheter  att
deltaga  i  studierna  (och  därmed  rörelsens  gemenskap):  ingen  ska  av
ekonomiska skäl tvingas avstå från studier. På så vis blir värmestugorna en del
i arbetet att göra offentligheten allmän inom arbetarrörelsen. 

5.10.5 Lokalfrågan 
Fortfarande 1925-1926 är lokalfrågan ett stort problem för många lokala ABF-
bibliotek. En möjlig lösning på detta är att flera olika folkbibliotek delar på
samma lokal: 

Detta  går  i  den  riktning,  att  kommunala  folkbibliotek  och
studiecirkelbiblioteken  förläggs  till  samma  lokaler  och  under
samma  huvudledning.  Dock  så  att  varje  bibliotek  utför  en  egen
avdelning. På sina håll finna på så vis 3 á 4 bibliotek sålunda bilda
en gemensam central för bokutlåning.

(ABF 1925-1926)

En sådan sammanslagning äger bland annat rum i Stockholm från hösten 1927
(ABF 1925-1926). Även verksamhetsåret 1926-1927 beskrivs som präglat av
fortsatt centralisering (ABF 1926-1927). Detta motiveras som att det innebär
en lösning på lokalfrågan, och genom att det innebär möjligheter att förbättra
bokvården.  Denna  utveckling  beskrivs  som en  tendens  till  centralisering,  i
enlighet  med  den folkbiblioteksutveckling  som Andersson (2009) beskriver.
Detta kan även analyseras som en process där olika verksamheter inom den
privata  sfären  (de  kommunala  folkbiblioteken  och  arbetarrörens  folkliga
bibliotek) närmar sig varandra. Detta sker samtidigt som biblioteket i Malmö
arbetarkommuns regi kommunaliseras. 

5.10.6 Staten och folkbildningen 
I  verksamhetsberättelsen  för  1923-1924  besvarar  ABF  ett  förslag  från
Skolöverstyrelsen  som  berör  frågan  om  statens  relation  till  folkbildningen.
Richard  Sandler  författar  svaret  för  ABF:s  räkning.  Sandler  skriver  här  att
statens skapande bidrag inom folkbildningsområdet är ringa, och att det är bäst
så. Sandler fortsätter: ”Sitt bästa gör den [staten] då den medvetet begränsar sig
till att stödja de fritt skapande aktiva krafterna i samhället” (ABF 1923-1924).
Folkbildningens riktning, omfattning och kvalitet bestäms och ska bestämmas
av andra faktorer än statens agerande. Grunden för statens politik måste bygga
på ett förtroende för de fria bildningsinstitutionerna, enligt Sandler, och statens
”kontrolluppgifter bör inskränka sig till ett oundvikligt minimum” (ABF 1923-
1924). Uppdelningen mellan det privata och det allmänna bör bestå, men det
allmänna kan stötta det privata. Det allmänna ska dock inte styra det privata. 
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I samma förslag behandlas även förslag till nya regler om biblioteken. Dessa
uppges i förslaget bli berättigade till högre ekonomiskt stöd. Detta uppskattas
givetvis  från  ABF:s  sida.  Trots  detta  riktar  Sandler  kritik  mot  förslaget,
eftersom det innehåller punkter som skulle innebära ökad statlig kontroll över
studiecirklarna och deras bibliotek. Ett förslag som särskilt nämns är att staten
ska granska studiecirklarnas bokinköp, för att kontrollera att de ”stå i direkt
sammanhang med vederbörande cirkels planmässigt  anordnade studiearbete”
(ABF 1923-1924). Denna form av kontroll motsätter sig Sandler skarpt. Som vi
har sett handlar detta inte om en bristande kontroll inom ABF, utan snarare om
en  vilja  att  själv  kontrollera  verksamheten.  Samtidigt  betonar  Sandler  att
statsbidragen skall betalas ut till ABF centralt, snarare än de lokala biblioteken
eller studiecirklarna (ABF 1923-1924). Här omförhandlas gränsen mellan det
privata och det allmänna, genom ett spel där staten erbjuder större ekonomiskt
stöd i utbyte mot en ökad central kontroll från staten sida. Samtidigt försvarar
ABF  sin  egen  centralisering,  men  betonar  att  staten  ska  hålla  sig  på  en
armlängds avstånd från verksamheten. 

I sitt svar till Skolöverstyrelsens förslag kritiserar ABF även att de kommunala
biblioteken  enligt  förslaget  skulle  få  ett  större  ekonomiskt  stöd  än
föreningsbiblioteken.  ”Om  föreningsbiblioteken  skola  bestå  som  fristående
bibliotek eller  bli 'kommunaliserade',  det bör inte bestämmas – och kommer
icke att bestämmas – genom avvägningar av statsanslaget.” (ABF 1923-1924).
Här  uppvisas  en  medvetenhet  om  möjlig  kommunalisering  av  de  folkliga
biblioteken. Vilken form biblioteken bedrivs i förefaller dock inte vara central
så länge gränsen mellan det privata och det allmänna upprätthålls . 

5.10.7 Studierna och åttatimmarsdagen
På förfrågan från  Socialstyrelsen  har  ABF utrett  vilka  effekter  den  nyligen
införda 48-timmarsveckan har fått på arbetarklassens studier. ABF skickade då
förfrågningar till  sina lokalavdelningar,  och fann att  minskningen i arbetstid
genomgående  har  ökat  deltagandet  i  studiearbetet  (ABF 1921-1922).  1923-
1924 uppger Malmös lokalavdelning att ”Ett föredrag i en samhällsfråga, ett
sångnummer, ett musiknummer, är nu mycket mera välkommet än för några år
sedan” (ABF 1923-1924). Socialstyrelsen förfrågade sig också om det i spåren
av  den  minskade  arbetstiden  kunde  konstateras  en  ökning  av  ”olämplig
användning  av  fritiden”,  såsom  ”dryckenskap,  kortspel,  besök  å  dans-  och
biograflokaler”. Här har lokalavdelningen i Malmö inte inkommit med något
svar, men genomgående för de inkomna svaren är att de uppger en minskning
eller att ovanstående ovälkomna beteende ligger på samma nivå som tidigare
(ABF 1923-1924). Implicit finns här en frågeställning om disciplinering och
skötsamhet, och att arbetarbefolkningen minsann ska använda sin lediga tid till
något  nyttigt.  ABF  ses  av  Socialstyrelsen  som  en  aktör  i  detta,  och  ABF
betonar  att  den  nya  fritiden  används  på  ett  skötsamt  och  nyttigt  sätt.
Folkbildningsrörelsen agerar som en förlängd arm, samtidigt som staten håller
sig  på  denna  armlängds  avstånd.  Det  är  också  tydligt  att  ABF  av  staten
betraktas  som en del  i  en kontrollapparat,  som är  tänkt  att  disciplinera  den
potentiella oroshärd som folket (i bemärkelsen de breda arbetande massorna)
utgör.  Arbetarbefolkningen  ska  disciplineras  till  att  ta  del  av  bildning  och
kultur snarare än att sjunka ner i våld och superi. 
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5.10.8 Vår gemensamma egendom 
I ett anonymt och odaterat brev, antagligen daterat 1902-190919, beskriver en
representant  för  arbetarbiblioteket  under  rubriken  Herr  ordförande! hur
arbetarna inom rörelsen i högre grad måste besöka biblioteket och dess läsesal.
Brevet beskriver vikten av bibliotek och bildning, på ett sätt som avslöjar hur
viktigt biblioteket anses vara. Biblioteket beskrivs som ”allas vår gemensamma
egendom” (underförstått: arbetarrörelsens) ”till vilket vi alla bidraga” och som
tillgänglig  för  alla  så  länge  ordningsreglerna  efterföljes.  Att  det  är  just
arbetarrörelsens  gemensamma  egendom  stärks  av  att  den  anonyma
brevskrivaren betonar att lån i biblioteket sker ”alldeles avgiftsfritt” så länge
”klar  medlemsbok  uppvisas”  (ABF  Malmö  utan  datum).  Brevskrivaren
fortsätter: 

Visserligen  besökes  läselokalen  om  dagarna  av  en  del  av  Edra
föreningars medlemmar, men det finnes plats för ännu fler […] Vid
biblioteket har ju även under de senaste veckorna åtskilliga anmält
sig som låntagare men det är ett så försvinnande litet antal så att jag
av denna anledning tagit mig friheten att påpeka förhållandet och ber
Eder  att  helst  dagligen  påminna  medlemmarna härom.  De  flesta
kunna under nuvarande förhållanden icke beklaga sig över att de icke
hava tid till  läsning, och då nu så lämpligt tillfälle därtill  erbjudes
vågar jag hoppas, att en var, som icke anser sig vara för  gammal,
använder sig dagliga tid till nyttiga kunskapers inhämtande eller till
angenäm förströelse.

 (ABF Malmö utan datum)

Biblioteket framställs här som en gemensam rikedom, skapad och bedriven av
rörelsens  egna  medlemmar,  som den  rörelseanslutna  allmänheten  nästan  är
skyldig att använda sig av. Om arbetarna ska få rätt till de frukter den politiska
kampen utlovar är de också skyldiga att bidra, här genom att bildningsarbete
som förädlar dem själva. Ursäkter i stil med tidsbrist anses inte som giltiga.

5.10.9 Samkväm och agitation
I ABF Malmös verksamhetsberättelse från 1921-1922  betonas vikten av de
”samkväm”  som  anordnats  i  samband  med  föreläsningarna.  Resonemanget
utvecklas inte djupare, men ”Rent agitatoriskt har samkvämen en mycket stor
uppgift att fylla.”(ABF Malmö 1921-1922). Samkvämen sker ofta tillsammans
med musik, litteratur och sång. Samkvämen beskrivs även i årsrapporten för
1928-1929, och verkar ha varit en återkommande aktivitet som organiserades i
samband med föreläsningar och studiecirklar (ABF Malmö 1928-1929). Här
framstår den sociala roll som bildningsverksamheten utgör, som en mötesplats
och  plats  för  kultur.  Detta  rimmar  väl  med  de  beskrivningar  av  Malmö
arbetarbibliotek som ett öppet kulturhus, en mötesplats eller ett bokcafé som
återkommer i Carls (1976). Beskrivningarna passar även väl med en funktion
som självständig  offentlighet.  Under  den  återkommande  rubriken  Agitation
beskrivs  även  hur  ABF  Malmö  anskaffar  talare  och  föreläsare  till  olika
fackföreningar i Malmö, för att stötta dem i sitt politiska arbete. På så vis finns

19  I dokumentets sidhuvud anges i tryck år 190_, med sista siffran lämnad tom. Biblioteket 
benämns dock som Malmö arbetarbibliotek och läsesal, vilket är det namn biblioteket går 
under efter uppgången i Malmö arbetarkommun 1902. Troligt, men inte säkert, är också att 
brevet skrevs innan 1910, alltså medan sidhuvudet var aktuellt. 
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en  tydlig  koppling  mellan  folkbildningen  och  det  politiska  arbetet  (se  till
exempel ABF Malmö 1921-1922). 

5.11 Kommunalisering, ur ABF:s perspektiv 

1927 kommunaliseras arbetarbiblioteket i Malmö. Om denna utveckling alls
behandlas  i  ABF  Malmös  verksamhetsberättelser  finns  detta  tyvärr  inte
bevarat. Men kommunaliseringen diskuteras  i efterhand: ”Då det är sant att
varje folkbibliotek i Malmö är kommunaliserat”, har varje medborgare rätt att
låna där,  inklusive arbetare.  ABF påpekar dock att  vid lån i  rörelsens egna
bibliotek krävs inget uppvisande av lånekort, utan det räcker att enbart visa upp
fackföreningsbok och på så vis bevisa sitt medlemskap, sin tillhörighet (ABF
Malmö  1928-1929).  Att  sådan  vikt  läggs  vid  att  folkbiblioteken  är
kommunaliserade och att det är så mycket enklare att visa fackföreningsbok än
att visa lånekort, bör peka på en känsla av gemenskap och ett appellerande till
en solidaritet med den egna klassen och rörelsen. Ett mer praktiskt skäl som här
lyfts fram för att låna hos arbetarbiblioteket är att arbetarbiblioteket inte krävde
borgen (av de låntagare som var anslutna till arbetarkommunen) och på så vis
var fria från dolda avgifter och krav (se ABF Malmö 1928-1929). På samma
sätt som arbetarbiblioteket var tillgängligt för alla, men gynnade medlemmar i
arbetarkommunen, försöker ABF nu argumentera för vikten av (och fördelen
med) att använda sig av den egna rörelsens bibliotek. Årsberättelsen för 1928-
1929  fortsätter:  ”Det  ligger  således  i  de  bokintresserade
föreningsmedlemmarnas  eget  intresse,  att  respektive  föreningar,  liksom  då
arbetarna  praktiskt  taget  endast  hade  arbetarbiblioteken  att  tillgå  fortsatt
garanterade arbetarnas boklån.” (ABF Malmö 1928-1929). Som vi redan har
sett i fallet med Malmö socialdemokratiska förenings bibliotek ligger ansvaret
(garantin) för eventuellt skadade böcker etc. hos föreningarna, snarare än de
enskilda medlemmarna, vilket gör att biblioteken inte behöver kräva pant eller
deposition från medlemmarna. Detta framställs här som en stor fördel. 
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6 Diskussion: Arbetarbibliotek som 
(mot)offentlighet

Det  har  under  vår  studie  varit  uppenbart  fruktbart  att  betrakta  de  bibliotek
arbetarrörelsen  bedriver  i  egen  regi  som  viktiga  delar  i  en  självständig
offentlighet  som  uppfattar  sig  som  en  egen  gemenskap,  en  subaltern
motoffentlighet.  Enligt  Habermas  ska  offentligheten  utgöra  en  arena  för
rationell diskussion, som är placerad i den privata sfären men riktad mot den
allmänna  sfären  för  att  kunna realisera  politiska  förslag.  Centralt  i  detta  är
möjlighet till diskussion mellan medlemmarna i offentligheten, funktionen som
mötesplats  och  att  ett  utbyte  av  information  görs  möjligt  inom  den.
Offentligheten är dessutom en plattform som möjliggör subjektivitetsskapande,
skapandet av gemenskaper. Vi kan med stöd både i den tidigare forskningen
och  i  det  historiska  materialet  stödja  bilden  av  arbetarbibliotek  som  en
plattform för klassformering och skapande av gemenskap inom en offentlighet.
Genom att utgöra en mötesplats: och inte minst genom de intima kopplingarna
till  studiecirklarna  uppvisas  arbetarbiblioteken  som  del  i  en
informationsinfrastruktur  en  och  plattform  för  diskussion  som möjliggjorde
skapandet av denna gemensam identitet. I likhet med Oldenburgs (1989) analys
av  bibliotek  som  third  places har  vi  under  undersökningen  sett  hur
arbetarbiblioteken grundas av och fyller  en högt värderad funktion inom en
social rörelse. 

Bibliotekens  roll  som  informationsstruktur  är  svår  att  mäta  utifrån  det
historiska materialet, men utlåningen bland studiecirklarnas medlemmar såväl
som utanför den, och bibliotekens nära band till  studiecirklarnas verksamhet
bör kunna beskrivas som en grund för informationsspridande och diskussion.
Det omfattande nät av studiecirklar  och öppna läsesalar  som ingår  i  ABF:s
nationella bibliotekssystem bör kunna jämföras med den diskussion mellan de
till  församling  församlade  medborgarna som  Habermas  beskriver.
Medborgarskap ersätts  här  av medlemskap i  arbetarrörelsen.  På samma sätt
som tillgång till Habermas offentlighet är i praktiken är villkorad (manlighet,
egendom,  medborgarskap...)  är  tillgång  till  arbetarrörelsens  motoffentlighet
villkorad i bemärkelsen att den vänder sig till den organiserade arbetarklassen.
Detta  kommer  dock,  som  vi  har  sett,  att  förändras  under  den  undersökta
perioden. 

Bibliotekens roll för gemenskap och klassformering beläggs av Leffler (1999)
men stärks även av de återkommande formuleringarna som uttrycker stolthet
över det egna biblioteket, den gemensamma egendomen och den självständiga
institutionen i rörelsens egen regi. Beskrivningarna av Malmö arbetarbibliotek
som en borg eller ett kulturhus öppet för rörelsens medlemmar stärker  denna
bild. Även viljan att göra arbetarbiblioteket till ett allmänt arbetarbibliotek för
hela den lokala arbetarbefolkningen visar på en liknande ambition. På samma
sätt  som Habermas har beskrivit  litteraturens  vikt  för subjektivitetsskapande
inom borgerliga offentligheten har Nilsson (2006) och Furuland och Svedjedal
(2006)  även  påvisat  existensen  av  en  fungerande  litterär  motoffentlighet  i
anknytning till arbetarrörelsen i Sverige. 

En enligt Habermas viktig princip för offentligheten är att den ska vara allmänt
tillgänglig. Det är ur detta perspektiv vi ska förstå värmestugorna för arbetslösa
och de kostnadsfria lånen för de som inte har råd med avgifterna. Ingen ska av
ekonomiska  skäl  behöva  stå  utanför  offentligheten.  På  så  vis  skapas  och
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upprätthålls  motoffentligheten,  och  på  så  vis  är  arbetarbiblioteken  en  del  i
klassformeringen (se Leffler 1999). Värt att påpeka är här att allmänheten som
arbetarrörelsens  motoffentlighet  riktar  sig  till  (och  upprätthåller,  formerar)
inledningsvis  inte  är  Malmös  hela  befolkning  utan  just  den  organiserade
arbetarklassen. Motoffentligheten ska vara villkorslöst tillgänglig för samtliga
av den egna rörelsens medlemmar. Detta kommer dock att förändras under den
undersökta perioden. På samma sätt som socialdemokratin i stort går från att
betona klass till att betona folk går Malmö arbetarbibliotek från att rikta sig till
den lokala arbetarklassen till att rikta sig till hela Malmös befolkning. Malmö
arbetarbibliotek går från att vara en motoffentlighet som omfattar hela Malmös
organiserade arbetarklass till att expandera sin allmänhet till att till att rikta sig
till en allt större offentlighet. Under denna process ger biblioteket upp sin rätt
att bedriva politisk agitation, och går från att vara en del i en motoffentlighet
till  att  bli  del  i  den  etablerade  offentlighetens  till  synes  opolitiska  system.
Motoffentligheten  expanderar  tills  den  övergår  och  inlemmas  i  den  större
offentligheten. Vi kan i vår undersökning se att i början av perioden fungerar
Malmö  arbetarbibliotek,  med  Audunsons  (2004)  ord,  som  en  högintensiv
mötesplats  där  gemenskaper  skapas,  subjektiviteter  utvecklas  och  klass
formeras (se Leffler 1999). Under perioden går dock arbetarbiblioteket mot att
bli allt mer av en lågintensiv mötesplats, som snarare fungerar integrerande och
möjliggör  möten  med  den  andre (se  Aabø et.  al.  2010).  Motoffentligheten
expanderar tills den förlorar sin karaktär av motoffentlighet. 

6.1 Det finare grenverket: offentlighetens 
strukturomvandling

I  en  svensk  ideologisk  kontext  återfinns  under  1800-talet  en  uppdelning  i
privata och offentliga sfärer som för tanken till Habermas. Sfärerna kallas på
svenska  för  olika  samhällen.  Kommunen  betraktades  tillsammans  med
familjen, företaget och ”det privata ståndet” som privata samhällen, i motsats
till staten som utgjorde det offentliga eller publika samhället. Den filosof som
förknippas  med  denna  ideologi  är  C  J  Boström.  För  Boström existerar  de
privata samhällena ”bredvid” det offentliga (staten), och ståndsriksdagen är den
instans som i harmoni ska förmedla mellan de två sfärerna (Kilander 1991).

Boströms  filosofi  kom enligt  Hansson  (1998)  att  prägla  statens  utformning
under  andra  halvan  av  1800-talet.  Enligt  denna  placerades  individer  och
institutioner i en naturlig hierarki, med Gud i toppen och som källa till alltings
auktoritet.  Boströms  filosofi  beskrivs  som  något  unikt  svenskt,  men  i  sin
uppdelning  i  privat  (familjen,  ständerna,  kommunerna)  och  publikt  (staten)
påminner bilden om de kategorier som målas upp av Habermas. I början av
1900-talet förändras dock denna uppdelning i privata och offentliga samhällen
och  kommunerna  blir  allt  mer,  precis  som  staten,  del  av  det  allmänna
samhället.  Gränsen  mellan  privat  och  offentligt  förskjuts,  men  blir  också
otydligare  (Kilander  1991).  Kommunen  utvecklas  i  denna  nya  ideologiska
modell  till  statens  ”finare  grenverk”  (Liedman  1984,  sida  400).  Denna
ideologiska  förändring  beskrivs  av  Liedman  som  en  central
moderniseringsprocess i ett kapitalistiskt samhälle. 

Vid  början  av  1900-talet  utvecklas  vad  Torstensson  (1994)  har  kallat  den
organiserade kapitalismen, som bland annat innebär att det allmänna tar på sig
fler  uppgifter.  Kommunerna  får  ansvar  för  uppgifter  som betraktas  som av
”allmänt samhällsintresse” (Hansson 1998 sida 46).  Här framstår kommunen
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som halvt om halvt privat, men ändock del av det allmänna (Liedman 1984).
På så vis kan vi ana en strukturomvandling av de privata och allmänna sfärerna
i det svenska samhället,  som enligt Liedman börjar under sent 1800-tal men
växer  sig  starkare  under  1900-talets  första  decennier.  Det  är  alltså  en
utveckling  som är  aktuell  under  vår  undersökta  period:  gränserna förskjuts,
men blir också otydligare. 

I  den  strukturomvandling  som  Habermas  beskriver  uppstår  ett  statens
församhälleligande. Staten tar på sig allt fler uppgifter som tidigare legat inom
den privata  sfären,  för att  kunna lösa nya  problem.  Den socialdemokratiska
krispolitiken  från  början  av  1930-talet  innebär  en  ökning  av  de  statliga
utgifterna,  men  också  de statliga  ansvarsområdena.  Statliga  projekt  inleds  i
keynesiansk  anda  för  att  lösa  arbetslösheten  och  hålla  ekonomin  igång.
Uppbyggandet  av  folkhemmet  innebär  att  staten  tar  på  sig  arbetsuppgifter
rörande pensioner, mödravård och barnomsorg i en aldrig tidigare skådad skala
(Gustavsson,  Rydquist  och  Lundgren  1976).  Den  statsinterventionism
Habermas  beskriver  är  här.  Ett  liknande  motiv  kan anas  när  staten,  genom
Valfrid  Palmgrens  biblioteksutredning,  tar  ett  ökat  ansvar  för
folkbibliotekssystemet  som en del av lösningen på  den sociala frågan.  Som
Andersson (2009) skriver satsar statsmakten på folkbildning när den uppfattar
sig  vara  i  kris:  i samband  med  sociala  spänningar  skapas  ett  behov av  ett
nationellt system för att trygga den härskande hegemonin. Statliga bidrag till
folkbiblioteken bör ses som en del i detta, och staten ökar sitt inflytande över
den privata sfären (samtidigt som den inte kan styra direkt: den håller sig på en
armlängds avstånd). Som del i  detta knyts  kommunerna närmare staten och
folkbiblioteken närmare kommunerna. 

När Malmö arbetarbibliotek och biblioteket som drivs i Malmö biblioteks- och
föreläsningsförenings  regi  slås  samman  för  att  bilda  det  moderna
stadsbiblioteket i Malmö bildar dessa två bibliotek, inom den privata sfären, ett
gemensamt bibliotek som i egenskap av kommunalt stadsbibliotek närmar sig
den allmänna sfären.  Det  handlar  med andra ord inte  om ett  bibliotek  som
införlivar ett annat, utan snarare om att det nya kommunala biblioteket skapas
ur två olika, ett ”halvprivat” grundat i folkupplysning och med tydliga band till
kommunen från sitt grundande, och ett tillhörande arbetarrörelsen (vars band,
som  vi  har  sett,  har  knutits  allt  närmare  kommunen).  Det  handlar  om  ett
politiskt  avväpnande  genom  införlivande,  men  samtidigt  om  en  ökad
enhetlighet och en väg bort från myriaden av olika driftsformer. 1912 års beslut
bör betraktas som en vilja till enhetlighet inom den privata sfären: allt ska ”in
under  en  hatt,  den  borgerliga  eller  kyrkliga  kommunen,  och  givetvis
underkastas  statens  inspektion”  (Åkerstedt  1967  sida  53).  Undantag  från
”hatten”  görs  dock  för  studiecirkelbiblioteken,  som  istället  ingår  i  egna
studieförbund (Åkerstedt 1967). 

Bushman  (2003)  argumenterar  för  att  Habermas  borgerliga  offentlighet
innehåller fröet till  sin egen expansion. Offentligheten skall  vara principiellt
tillgänglig för alla, vilket kräver att den expanderar till att omfatta fler än de
som lever upp till kraven på egendom, manlighet och bildning. Historiskt har vi
också sett en faktisk expansion av de formella politiska rättigheterna. Man bör
dock fråga sig vad som händer under denna expansion. När fler grupper får
tillgång till den offentlighet Habermas beskriver ändrar den enligt Habermas
karaktär. Den präglas allt mer av en kommersialiserad massdemokrati, där det
rationella samtalet inte längre är möjligt. I vår undersökning har en betydligt
viktigare fråga varit frågan om inte Habermas bortser från vilka som faktiskt
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får  tala  inom  denna  expanderande  offentlighet.   I  fallet  med  Malmö
arbetarbibliotek är det tydligt att inkluderingen i (den borgerliga) offentligheten
kommer  till  priset  av  en  avpolitisering,  och  i  den  mån  den  tidigare
oppositionella  institutionen får  tillgång  till  en borgerlig  arena  sker  det  med
tvång om en munkavle: ingen agitation må bedrivas. Inkluderingen handlar här
snarare om en avväpnande assimilering. 

Under vår undersökning har vi sett hur lokala biblioteksinitiativ har uppstått
ute i landet, oberoende av varandra och i olika regi, men att dessa sedan har
sammansatts  till  nationella  system.  Det  lokala  har  odlat,  och  det  nationella
skördat. Samtidigt har den allmänna sfären plockat den privata sfärens frukter,
i Habermas termer. Detta lär oss vikten av att komplettera historieskrivningen
ovanifrån,  och att  se arbetet  som ligger  bakom det som formell  politik  och
politiska beslut framställer som sitt eget verk. Både i fallet med ABF och det
kommunala folkbibliotekssystemet handlar det snarare om att inlemma redan
fungerande verksamheter i ett eget system. 

Habermas  varnar  för  att  statens  inblandning  i  offentligheten  är  del  av  den
strukturomvandling som krossar den, men ser inte hur staten har spelat en aktiv
roll för att styra och skapa förutsättningar för offentligheter. Vi kan dock se i
materialet  hur  det  privata  omstruktureras,  istället  för  två  parallella  privata
kommuner får vi en kommun vars roll är att agera som statens finaste grenverk.
Institutioner som har bedrivit en strategi av skötsamhet, bland annat genom ett
till synes opolitiskt bildningsideal, och närmat sig de traditionella intellektuella
funktionerna, har inlemmats i det allmänna och lämnat det privata. På så vis
fyller vi Habermas modell av privat och offentligt med ett politiskt innehåll,
och kan följa arbetarrörelsens bibliotekssträvanden, genom en granskning och
avpolitisering, in i den allmänna sfärens finare grenverk. 

6.2 Skötsamhet och disciplin: arbetarnas 
opolitiska bildning

I  Arbetets  söner konstateras  att  ABF  tidigt  fattar  ett  beslut  om  att  deras
verksamhet ska ha en ”opolitisk” karaktär. ABF skall inte präglas av agitation.
Detta  är  något  som  tryggt  kan  lämnas  åt  de  politiska  och  fackliga
organisationerna  (Ström  1947).  Värt  att  ha  i  åtanke  är  att  LO,  SAP  och
Kooperativa förbundet (själva de fackliga och politiska organisationerna som
åsyftas) stod för den absoluta majoriteten av ABF:s medlemmar,  och att det
alltså är dessa organisationer som ska stå för agitationen. Denna beskrivning av
hur  ABF:s  ledning  tidigt  vill  hålla  sin  verksamhet  fri  från  ”agitation”  kan
förstås  som  del  i  det  skötsamhetsideal  Ambjörnsson  (1988)  beskriver.
Arbetaren  ska vara bildad,  ansvarstagande och politiskt  kontrollerad,  samt i
stånd  att  driva  egna  organisationer,  något  som  bevisas  och  stärks  av  den
stolthet över det egna biblioteket som återfinns i det historiska materialet. Även
den dokumenterade kampen mot ”smutslitteraturen” kan tolkas som en metod
att genom bildningen leva upp till ett skötsamhetsideal.

Den ”opolitiska” skötsamheten återkommer även i Gustavssons beskrivning av
olika bildningsideal inom svensk arbetarrörelse. Det bildningsideal som i hög
grad kommit att prägla arbetarrörelsen får hos Gustavsson (1991) representeras
av Richard Sandler. Enligt Sandlers bildningsideal, som av Gustavsson kopplas
till upplysningens medborgarbildning, ska arbetarrörelsen kritiskt ta över den
borgerliga kulturen och bildningen. I motsats till de som argumenterar för att
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arbetarklassen helt bör förkasta den borgerliga kulturen argumenterar Sandler
för vad han kallar ett reellt kulturellt alternativ för arbetarrörelsen i form av ett
”kritiskt övertagande”. Sättet att genomföra detta är enligt Sandler att kritiskt
granska formerna för de borgerliga institutionerna men fylla dem med ett eget
kulturellt innehåll. Det egna innehållet ska bestå av medborgerlig bildning, som
en del i kampen för en ny värld. Gustavsson (1991) beskriver Sandlers taktik
som att ”skapa de nya former samhället behöver och fylla dessa former med
dess proletära innehåll” (Gustavsson 1991 sida 112). Detta innehåll bör vara
praktiska kunskaper, medborgerliga kunskaper och ”en så vid allmänbildning
som möjligt” (Gustavsson 1991 sida 112). Vi ser här att vikten snarast läggs på
(kritiskt  övertagna)  institutioner  i  egen  regi,  och  att  såväl  den  praktiska
kunskapen  som  allmänbildningen  inte  behöver  anta  en  explicit  politisk
karaktär. 

Som vi  har  sett  avsäger  sig  Malmö  arbetarbibliotek  frivilligt  den  politiska
agitationen.  Även i  fallet  med den medborgerliga bildningen ligger  värdet i
bildningen över huvud, snarare än att ”politisk agitation” bedrivs. Detta skulle
också  förklara  mängden  skönlitteratur  och  ”opolitisk”  litteratur  inom
arbetarbiblioteken. På så vis skapas en till synes motsägelsefull bild bestående
av  opolitisk  bildning  inom  explicit  politiska  institutioner aktivt  riktade  till
arbetarklassen.  Inom  de  högintensiva  och  klassformerande  mötesplatserna
arbetarbiblioteken utgör spelar denna opolitiska bildning en viktig roll. Det är
med  denna  syn  på  bildning  och  skötsamhet  som  vi  kan  förstå  varför
arbetarrörelsen i Malmö så pass lättvindigt går med på kraven från Malmö stad
om att biblioteket inte får ge utrymme åt ”agitation”. Enligt Brink Pinto (2008)
kunde arbetarrörelsen  använda sig av  den borgerliga  kulturen  för  att  uppnå
respekt  och  värdighet  som  sedan  kan  användas  för  att  skapa  en  starkare
position vid politiska förhandlingar. Detta kan ske vid såväl löneförhandlingar
som politiska förhandlingar, och, vill jag här tillägga, vid frågor om bildning,
kultur och makt. Att avsäga sig egna politiska mål inom bildningen och närma
sig  borgerliga  ideal  bör  förstås  som  en  metod  att  förbättra  sin  egen
förhandlingsposition. De statliga bidragen blir i detta sammanhang ett bevis på
statens  godkännande  av  rörelsens  bildningssträvanden  (Arvidsson  1985).
Arbetarrörelsens bildnings- och skötsamhetsideal kan betraktas som en taktik
för  att  tillkämpa  sig  större  manövreringsutrymme  –  de  närmar  sig  den
neutralitet  som utmärker  de  traditionella  intellektuella.  Kraven  från  Malmö
stadsfullmäktige  kommer  därför  egentligen  inte  i  konflikt  med
arbetarbibliotekets bildningsideal eller politiska taktik. 

Det  skötsamhetsideal  som  presenteras  av  Ambjörnsson  vidareutvecklas  av
Leffler  (1999).  Enligt  henne  måste  vi  se  framväxten  av  arbetarnas
skötsamhetsideal som del i relationen mellan klasserna. Detta förklarar varför
borgerligheten  och den skötsamma  arbetarklassen  delar  samma idé  om vad
skötsamhet innebär. Arbetarrörelsens skötsamhetsideal kommer enligt Leffler i
hög  grad  från  borgerligheten  och  visar  på  borgerlighetens  hegemoniska
inflytande över arbetarrörelsens politiska manöverutrymme. 

I likhet med Hanssons (1998) beskrivning av hur folkbibliotekens konservativa
ideologiska identitet i viss mån kan förklaras med banden till de konservativa
universitetsbiblioteken kan de universitetscirklar som anordnas i ABF Malmös
regi ses som kopplingar till en konservativ miljö. I Arbetets söner beskrivs de
universitetscirklar som sker i ABF:s regi som en metod för att knyta rörelsens
bildning  närmare  en  klassisk,  ”neutral”  vetenskap  eller  bildning  förknippad
med staten (Ström 1947). Att knyta band till universitet och högre utbildning
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ger en respektabilitet och en ”hegemonisk tyngd”. Rörelsen närmar sig idealet
av  att  bli  traditionella  intellektuella,  med  det  neutralitetens  ”opolitiska”
skimmer detta innebär. Arbetarbiblioteket försöker genom ett närmande till den
statusfyllda  högre  utbildningen  skapa  ett  förhandlingskapital  och  måste  ses
som steg i arbetarrörelsens försök att höja statusen på sina institutioner. Under
denna  process  blir  folkbiblioteken  konservativa  och  de  folkliga  biblioteken
apolitiska. 

I motsats till de skötsamma arbetarna beskriver Ambjörnsson också en annan
politisk  strategi,  kallad  egensinnet.  Egensinnet  förkastade  den  skötsamma
strategin, och bedrev istället vad som har kallats för en ”bråkig” kultur med
centrala  inslag  av  våld  och  fylla  (Ambjörnsson  1988,  Brink  Pinto  2008).
Kanske ska vi förstå satsningarna på bildning och disciplinering av arbetare,
och  framförallt   arbetslösa,  som  en  satsning  på  att  skapa  kollektiv  av
skötsamhet  och  hålla  den  bråkiga  kulturen  i  schack?  Detta  skulle  förklara
läsesalens strikta ordningsregler och fokuset på bildning för arbetslösa och det
återkommande arbetet med att disciplinera arbetarna (när arbetstiden förkortas,
när  smutslitteraturen  ska  bekämpas,  när  de  inte  tillräckligt  utnyttjar  den
”gemensamma egendomen”). 

Som Sundgren (2007) och Gustavsson (1991) påpekar har det bildningsideal
som präglat arbetarrörelsen varit utmanat. Det bildningsideal som Gustavsson
benämner som det kritiska övertagandet har utmanats av ett kulturseparatistiskt
ideal (med fäste i rörelsens vänster, inom ungdomsförbund och kommunistiska
organisationer, speciellt under de radikala åren efter första världskriget) som
präglas av klasskampsbildning och betoning på en självständig ”proletkultur”
(Sundgren 2007). Förutom denna  kulturseparatistiska inställning identifierar
Gustavsson också ett beundrande ideal, som snarast ser upp till den borgerliga
kulturen  (Gustavsson 1991).  Dessa  olika  bildningssyner  kan vidare  kopplas
samman till olika konkurrerande skötsamhetsideal, vilket ger oss en skiss över
det  taktiska  landskap  som  våra  historiska  aktörer  handlar  inom.  På  så  vis
närmar vi oss Torstenssons ambition om att uppmärksamma både aktörer och
deras förutsättningar. 

Trots  att  ABF  enligt  egen  utsaga  inte  ägnar  sig  åt  agitation  och  att
arbetarrörelsen  präglas  av  Sandlers  ”opolitiska”  bildningsideal  angående
bildning  betraktas  rörelsens  institutioner  av  aktörerna  inom  den  borgerliga
offentligheten som politiska och agitatoriska institutioner. Här ser vi en tydlig
dubbelhet  i  det  politiska  och  det  opolitiska  som  tydligt  kan  kopplas  till
Gramscis  indelning  i  traditionella  och  organiska  intellektuella:  det  är  den
subalterna klassens intellektuella som kommer betraktas som politiska, medan
den hegemoniska klassens intellektuella  med Linderborgs (2001) ord får  ett
”neutralitetens skimmer” över sig. Folkbiblioteken framstår som opolitiska, de
folkliga som politiska. 

Enligt de källor vi har studerat var Malmös arbetarbibliotek ekonomiskt stabilt.
De  bidrag  som  inkom  från  arbetarrörelsens  övriga  organisationer  var
tillsammans med andra inkomster och tillfälliga inkomstkällor som insamlingar
och basarer tillräckligt för att hålla verksamheten igång. Det ekonomiska stödet
från Malmö stad bör  därför  inte  ha varit  av avgörande vikt  i  ett  inledande
skede. I takt med att biblioteket tar emot bidrag förlorar de dock rätten att ta ut
avgifter  för  lån,  samtidigt  som  summorna  från  Malmö  stad  växer,  medan
bidragen från den egna rörelsen minskar. Detta bör ha skapat ett ökat beroende
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den borgerliga kommunen, och satt en allt större tyngd bakom Malmö stads
granskning av bibliotekets ekonomi och verksamhet. 

De  allt  större  ekonomiska  bidragen  gör  att  arbetarbibliotekets  verksamhet
samtidigt  som det  närmar  sig en större  respektabilitet,  blir  del  av en större
offentlighet,  och  plockar  frukterna  från  de  traditionella  intellektuellas
”neutralitetens  skimmer”,  faktiskt får  ett  minskat  handlingsutrymme.  En allt
större del av inkomsterna kommer från Malmö stad, arbetarbiblioteket granskas
ekonomiskt av utomstående part och 1927 går biblioteket över i Malmö stads
regi. Det uppstår en situation där det ekonomiska och det politiska inflytandet i
hög  grad  ligger  hos  Malmö  stad  och  den  av  Malmö  stad  finansierade
föreläsningsföreningen,  medan  administrationen  av  arbetarbiblioteket  ligger
kvar i  arbetarrörelsens regi.  Malmö arbetarbibliotek går från en självständig
förening  till  att  allt  mer  påminna  om  den  ”till  hälften  enskilda”  Malmö
biblioteks-  och  föreläsningsförening,  där  kommunen  har  ett  stort  inflytande
över  verksamheten.  Beskrivningen  av  Malmö  biblioteks-  och
föreläsningsförening  som  ”en kombination  av  stadens  institution  och  en  fri
förening”  och  ”det  är  en  stadens  institution  ehuru  något  annorlunda
organiserad”  är nu tillämpbara även på Malmö arbetarbibliotek.20 Ett taktiskt
spel kring bildning och skötsamhet övergår i en ekonomisk makt och leder till
en minskat handlingsutrymme och en förlorat kontroll. 

6.3 Att skilja på folk och folk: Malmö 
arbetarbiblioteks två kommunaliseringar

Vi har under denna studie i linje med Audunson (2004 )och Leffler (1999) sett
arbetarbibliotekens  funktioner  för  klassformering  och  konstituerande  av  en
gemensam  identitet.  Om  vi  vill  använda  begrepp  från  Laclau  och  Mouffe
(2008)  kan  vi  kalla  det  konstruktionen  av  partikulära  subjektiviteter:
arbetarbiblioteken  är delaktiga i att skapa en självständig identitet i opposition
mot en nationellt-borgerlig sådan, identifierad med det allmänna (Malmö stad,
som  statens  finare  grenverk).  Under  den  undersökta  perioden  expanderar
arbetarbibliotekets offentlighet,  inledningsvis genom att expandera inom den
egna rörelsen och sedan genom att sträcka sig utanför den. 

Den  allmänhet  som  arbetarbibliotekens  motoffentlighet  vänder  sig  till
expanderar  och  förändras.  Från  att  vara  ett  bibliotek  tillgängligt  för
medlemmarna  i  Malmös  socialdemokratiska  förening  så  blir  biblioteket
tillgängligt  för  samtliga  medlemmar  i  Malmö  arbetarkommun,  som  är  att
likställa med samtliga medlemmar i Malmös organiserade arbetarklass, till att
sedan  bli  tillgängliga  för  Malmös  hela  befolkning.  Enligt  Gentilis  (2014)
redogörelse blir biblioteket tillgängligt för hela Malmös befolkning 1903, men
som vi har sett i det historiska källmaterialet  krävdes en pant från låntagare
som  inte  tillhörde  den  organiserade  arbetarklassen.  Medlemskap  i  den
borgerliga  kommunen  ger  inte  ovillkorad  tillgång  till  arbetarkommunens
bibliotek.  Det  sker  inte  en,  utan  två  kommunaliseringar  av  Malmö
arbetarbibliotek:  först  i  och  med  uppgången i  Malmö arbetarkommun  (som
innebär att biblioteket blir tillgängligt för en klassmässig allmänhet) och sedan
med övergången till Malmö stad (som innebär att samtliga invånare ovillkorat
får tillgång till  biblioteket).  Arbetarbiblioteket är först centralt  i  att utveckla
arbetarrörelsens motoffentlighet men rör sig sedan in i en större offentlighet
där  karaktären  av  motoffentlighet  förloras.  För  att  förstå  denna  utveckling

20  Se sida 28 för denna beskrivning av Malmö biblioteks- och föreläsningsförening. 
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måste vi återvända till den dubbla betydelsen i begreppet folk och dess relevans
för begreppet folkbibliotek. 

Precis som begreppet  folk är begreppet  folkbibliotek föränderligt och har bytt
betydelse  beroende  på  kontext.  Som vi  har  sett  hos  Johansson  (2002)  och
Frenander (2012) kan folk användas både i betydelsen den arbetande massan
och  befolkningen  som  helhet.  Arbetarrörelsen  i  Sverige  ansluter  sig
inledningsvis till den första betydelsen. Detta kommer dock, som vi har sett, att
förändras under perioden. Torstensson (1996) beskriver hur Valfrid Palmgren
(som av såväl Hansson 1998 och Torstensson själv beskrivs som i grunden
konservativ)  vänder  sig  mot  att  begreppet  folk  ska  vara  del  av  termen
folkbibliotek. För henne fanns det en tydligt nedlåtande betydelse i det folkliga,
som blev något lågt förknippat med fattigdom och kroppsarbete. Ett bibliotek
av  public  library-karaktär  bör  därför  enligt  henne  inte  kallas  folkbibliotek.
Palmgren  delar  synen  på  folket  som ”de  bredare  folklagren”,  men  lägger  i
enlighet med sin konservativa övertygelse en annan laddning i begreppet än
arbetarrörelsen  (Frenander  2012).  I  diskussionerna  om  de  nya  allmänna
biblioteken hörs tydliga ekon av den dubbla användningen av begreppet folk.
Både  Frenander  (2012)  och  Torstensson  (1996:a)  beskriver  hur  tanken  om
bibliotek som riktade till en viss del av befolkningen, som de arbetarbibliotek
som riktar sig till vad de kallar  folket, ställs mot det public library-ideal som
Valfrid Palmgren är delaktig i att introducera i Sverige: ska biblioteken rikta
sig  till  en  viss  social  grupp eller  hela  befolkningen?  Märk väl  att  även de
konservativa, folkupplysande arbetarinstituten och arbetarbiblioteken riktar sig
främst  till  den  arbetande  klassen,  för  att  komma  till  rätta  med  den  sociala
frågan.  Palmgren  betonar  att  skillnaden  mellan  folkrörelsernas  folkbibliotek
och de bibliotek anglosaxiska bibliotek hon inspirerats av är att de senare riktar
sig till  hela  befolkningen. I förlängningen kan dessa två alternativ beskrivas
som en organisering för att stärka folket i bemärkelsen arbetarklassen, och en
vilja att inkorporera elementen för social oro i en nationell enhet. Dessa två
olika  betydelser  i  begreppet  folk  får  institutionaliserad  form i  debatten  om
folkbiblioteken och public library-idealen.

Under  Malmö  arbetarbiblioteks  historia  har  alltså  allt  fler  fått  tillgång  till
biblioteket, men den egna rörelsen har prioriterats bland annat genom att slippa
krav på pant.  Stor  vikt  bör  även läggas  vid biblioteket  som symbol  för  en
arbetaridentitet. Med den andra kommunaliseringen går biblioteket dock från
att rikta sig till  folket i arbetarrörelsens bemärkelse till att rikta sig till folket i
nationell  (eller  snarare lokal) bemärkelse: samtliga invånare utan hänsyn till
politisk eller klassmässig tillhörighet får nu lika tillgång till biblioteket. Under
förberedelserna till denna övergång avsäger sig arbetarbiblioteket alla politiska
eller  agitatoriska  funktioner. De  uppfyller  Valfrid  Palmgrens  vision  om
bibliotek av public library-karaktär,  och går från att  hävda en enskild social
grupps intressen till att verka för det ”nationellt goda”. Från att stärka folket
(den arbetande massan)  genom att  utgöra del  i  en motoffentlighet  som ska
formera  klassen  och rikta  politiska  krav  till  den  allmänna  sfären  inlemmas
arbetarbiblioteket istället i denna allmänna sfär. Malmö stadsbibliotek behåller
sina funktioner i att upprätthålla en fungerande offentlighet, men det subalterna
elementet finns inte längre kvar. Arbetarbiblioteken går här från högintensiva
mötesplatser till lågintensiva, från organisationer för politisk kamp för en viss
social  grupp  till  institutioner  för  politisk  samling  och  enighet.  Kanske  kan
denna utveckling  kopplas  till  den  utveckling  som präglar  hela  den svenska
arbetarrörelsen. Socialdemokratin går vid denna tid från att framställa sig som
ett klassparti till att framställa sig som ett parti som ska företräda hela folket.
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Frenander  (2007) har  vid studier  av svensk kulturpolitik  anknutit  till  denna
utveckling, medan Lindeborg (2001) har studerat den ur ett bredare perspektiv.
Den svenska  socialdemokratiska  arbetarrörelsen  beskriver  sig  fram till  sent
1920-tal  som en rörelse av och för arbetarklassen.  Det är  ett  specifikt  skikt
inom  samhället  som  socialdemokratin  anser  sig  företräda  och  kämpa  för.
Efterhand  byts  dock  detta  fokus  mot  ett  fokus  på  begreppet  folk,  nu  i
bemärkelsen hela befolkningen. Istället för klasskamp betonas nu folkhemmet,
som alla  medborgares  hemvist  och  socialdemokratin  som alla  medborgares
parti (Linderborg 2001). På samma sätt utvecklas Malmö arbetarbibliotek: från
att drivas av en folkrörelse för ”de breda arbetande lagren av befolkningen” går
folkbiblioteken till  att  bli  alla medborgares bibliotek.  Denna utveckling från
klass  till  folk  i  nationell  bemärkelse  drivs  med  andra  ord  både  av  den
socialdemokratiska  arbetarrörelsen  och  av  konservativa  personligheter  som
Palmgren. Som vi redan sett går dessa två projekt att kombinera utan direkta
konflikter och vi har sett vikten av att anamma ett opolitiskt bildningsideal vid
närmandet  till  en  större  allmänhet. Den  förändring  som  begreppet  folk
genomgår  kan  ställas  i  relation  till  Laclau  och  Mouffes  beskrivning  av  en
hegemonisk relation. En viss partikularitet gör anspråk på att vara universell,
utan att för den skull förlora sin egen partikuläritet. Genom att vända sig till
hela befolkningen, folket i nationell bemärkelse, ska alla oavsett klassbakgrund
inkluderas i  folket, och motsättningarna som ansågs ligga till  grund för ”den
sociala  frågan”  ska  sopas  under  mattan.  Relationerna  i  samhället  har  inte
förändrats, men hegemonin trubbar av den motsättning som ursprungligen låg
till  grund för  motoffentligheten  som projekt.  Denna försvinner  in  i  den  till
synes universella offentligheten. 

Den folkbildning på egna villkor som vi har studerat präglas i folkrörelsernas
första skede av ämnen som upplevs som viktiga för att politiskt stärka rörelsen.
Kunskapen kan här sägas vara mycket instrumentell (Arvidsson 1985). I takt
med att oppositionen mellan folkrörelserna och det etablerade samhället avtar
minskar dock de rörelsespecifika ämnena, och en syn på kunskapens egenvärde
tar  dess  plats  (Arvidsson 1996).  När  socialdemokratin  under  1930-talet  når
regeringsmakt och blir allt mer hegemonisk närmar sig den allmänna nationella
kulturen arbetarrörelsens kultur (Arvidsson 1985). Det allmänna fylls av den
privata,  i  Habermas  mening,  rörelsens  kultur  men  den  privata  rörelsen
avpolitiseras  (som  vi  har  sett)  genom  bildningsideal,  skötsamhet  och
övertagandet av en nationell  hegemoni. I samband med  att arbetarrörelsens
kultur  och  den  allmänna  kulturen  närmar  sig  varandra  minskar  också  de
specifikt politiska studierna inom ABF. Arvidsson (1985) hävdar att på 1970-
talet  är  det inte längre meningsfullt  att  försöka dra en gräns mellan de två.
Gränserna har förskjutits, och suddats ut. 
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6.4 Professionalisering, centralisering och nya 
hierarkier 

I detta avsnitt kommer vi diskutera de utvecklingstendenser vi kan se inom de
folkliga biblioteken i arbetarrörelsens regi. Avsnittet vilar tungt på källmaterial
som sätts i relation till tidigare forskning. Detta för att ställa den undersökta
biblioteksverksamheten i relation till de kommunala folkbiblioteken. 

Samtidigt  som arbetarbiblioteken går  från  folk till  folk präglas utvecklingen
inom  arbetarrörelsens  bibliotekssystem  av  samma  principer  av  hierarkisk
centralisering,  med tillhörande granskning ovanifrån,  professionalisering och
disciplinering  (i  bemärkelse  förädling  av  låntagarna,  produktion  av  dugliga
medborgare)  som  enligt  Andersson (2009)  präglar  utvecklingen  inom  det
kommunala  folkbibliotekssystemet.  ABF strävar  efter  att  skapa  ett  enhetligt
bibliotekssystem  inom  sin  ”arbetarevärld”.  Som  led  i  detta  försöker  de
inkorporera  de  redan  existerande  arbetarbiblioteken.  Myriaden  av
ägandeformer ska samlas i ett enhetligt och översiktligt organiserat system. På
så vis delar ABF:s centrala ledning och Valfrid Palmgren samma vision. Att
ledande arbetarbibliotek som det i Malmö väljer att stå utanför ABF:s struktur
speglar de långvariga problemen med att skapa ett enhetligt bibliotekssystem
inom det kommunala systemet. Som vi har sett motsätter sig ABF:s centrala
styrelse dessutom förslaget på ett system där de statliga medlen ska gå direkt
till deras lokala bibliotek, utan anser det viktigt att de statliga medlen tilldelas
ABF som förbund. Medlen  fördelas sedan av förbundet centralt till de lokala
biblioteken. På samma sätt rapporterar lokala ABF-bibliotek, via inspektörerna
i distrikten, in sina resultat till  förbundet centralt som kontrollerar och står i
kontakt  med  statsmakten.  Den lokala  myriad  som existerade  före  1912  års
beslut, före ABF, inlemmas i ett centralt hierarkiskt system. 

Som del av byggandet av ett enhetligt bibliotekssystem inom ”arbetarevärlden”
bygger ABF ett system av distrikts- och lokalorganisationer, som hålls samman
av inspektörer. Dessa granskar de lokala arbetarbiblioteken och studiecirklarna,
och bör motsvaras av de centrala bibliotekskontrollanter som införs 1912 för
att  se till  att  villkoren för ekonomiska medel  upplevs inom det  kommunala
systemet.  Anderssons  expertkontroll  finns  med  andra  ord  även  inom
folkrörelsernas  biblioteksverksamhet.  Under  hela  den  undersökta  perioden
återkommer  dessutom  notiser  om  utbildning  av  bibliotekarier  till  rörelsens
bibliotek.  Professionell  personal  är  en  viktig  del  av  public  library-idealet
(Torstensson 1991)  men  som  vi  sett  i  materialet  är  detta  inte  unikt  för
folkbiblioteken  i  kommunal  regi,  utan  något  som  även  sker  inom
folkrörelsernas bibliotek. Det är tydligt att ABF lägger en vikt i att biblioteken
har  professionella  bibliotekarier.  Även  kampen  mot  den  så  kallade
smutslitteraturen  återkommer  i  både  material  från  ABF  och  Malmö
arbetarbibliotek, precis som inom de kommunala folkbiblioteken. De tendenser
av centralisering, ökade hierarkier och professionalisering som Andersson ser
inom det  kommunala  folkbibliotekssystemet  äger  alltså  rum även  inom det
bibliotekssystem  som  byggs  upp  i  arbetarrörelsens  regi.  Här  kan  vi  med
Habermas betrakta arbetarrörelsen och kommunerna som två skilda men lika
privata  sfärer.  De  innehåller  eller  upprätthåller  var  sin  offentlighet,  och
biblioteken  spelar  en  viktig  roll  inom  de  två  respektive  sfärerna.  De  två
sfärerna präglas även av samma utvecklingstendenser. 

Gemensamt för både de folkliga biblioteken och folkbiblioteken är att båda ser
sin  uppgift  som att  de  på  något  sätt  ska  förädla  sin  användare.  Medan de
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kommunala  biblioteken  ska  forma  funktionella  medborgare  med  ”lämpliga
kulturella  vanor”  som  ska  fungera  väl  i  samhället  (Andersson  2009)  ska
arbetarrörelsens bibliotek fostra ett politiskt kunnigt och aktivt subjekt som kan
deltaga i politisk organisering. Bildningen fyller här en funktion i kampen för
kollektiva politiska mål (Arvidsson 1996,  Ambjörnsson 1998). I takt med att
samhället demokratiseras ställer det allt större krav på sina medborgare – de
måste kunna administrera det nya samhället. Folkbildningen blir därför ”central
på ett helt annat sätt i den socialistiska staten än i det kapitalistiska”.21 På så vis
delar arbetarbibliotekens bibliotek och de kommunala folkbiblioteken synen på
hur  biblioteken  och  bildningen  ska  producera passande  medborgare.
Skillnaden mellan folkbiblioteken och de folkliga biblioteken ligger här i de
krav som ställs från det offentligas respektive arbetarrörelsens sida, och i den
riktning som biblioteksanvändarna ska formas i.  Som vi sett  i  materialet  är
idealet att  arbetaren inte ska läsa ”smutslitteratur” eller ”agitatorisk” litteratur,
utan  fostras  genom  den  goda  facklitteraturen.  Bildningen  som  ska  skapa
arbetarrörelsens politisk aktiva medborgare är inte en (uttalat) politisk bildning.

I den kritik av folkrörelsebiblioteken som  Valfrid Palmgren lyfter fram i sin
rapport  från 1911 betonas  bristen  på kvalitet  och  professionalitet.  Detta  får
sedan motivera  satsningarna  på  folkbibliotek,  och  bidrar  till  att  de  folkliga
biblioteken trängs ut från bibliotekslandskapet. Intressant att betona är dock att
det historiska materialet visar hur satsningar på att utbilda bibliotekarier sker
även inom folkrörelserna,  samtidigt  som kampen för att  höja kvalitetens  på
litteraturen  är  lika  närvarande  inom  de  folkliga  biblioteken  som  inom
folkbiblioteken. Arbetarbiblioteken och de kommunala folkbiblioteken bygger
på samma ideal om kvalitet och bildning. 

Valfrid  Palmgren  vill  med  sitt  förslag  skapa  enhetlighet  och  centralisering
inom  bibliotekslandskapet.  Hennes  ideala  folkbibliotek  ska  ha  en  enande
funktion, vilket hon inte anser att folkrörelsens bibliotek har. Ett visst motstånd
förekommer  dock mot  Palmgrens  centraliseringsprojekt.  Detta  kommer  från
vad  Björk  (2002)  betecknar  som  en  decentraliserad  vänster,  som  står  mot
Palmgrens centraliserade höger. Detta motstånd tolkar Björk som en vilja att
behålla makten hos folkrörelserna. Som vi har sett finns det dock också en vilja
från arbetarrörelsens sida att ingå i det det folkbibliotekssystem som håller på
att  växa  fram.  Malmö  arbetarbibliotek  motsätter  sig  att  integreras  i  ABF:s
centrala  system,  men ser inga problem med att  inlemmas  i  det  kommunala
folkbibliotekssystemet.  Jag tror därför att vi behöver komplettera analysen av
folkrörelsernas lokala självständighet mot den centrala statliga makten med en
analys som visar samhällets privata och allmänna sfärer. När ABF kontaktar
Malmö arbetarbibliotek med en förfrågan om att ingå i deras centrala system
tackar  arbetarbiblioteket  nej,  med  motiveringen att  de vill  behålla  sin  makt
lokalt. När Malmö stad ett par år senare kontaktar Malmö arbetarbibliotek ser
dess styrelse  ”inga principiella skäl” mot en kommunalisering, det vill säga ett
inlemmande i ett centralt system. Malmö arbetarbibliotek vill inte ingå i det
centrala  system  som   växer  fram  inom  den  egna  rörelsen,  men  ser  inga
principiella skäl att  motsäga sig Malmö stads förslag om att  inlemmas i det
finare  grenverk av  den  offentlighet  biblioteket  ursprungligen  organiserades
emot. Som jag redan har visat tror jag att nyckeln till detta står att finna i ett
taktiskt spel kring skötsamhets- och bildningsideal.  Vägen från folk till  folk
leder Malmö arbetarbibliotek in i den allmänna sfären. Den politiska aspekten
av folkrörelsernas organisering mot en nationell offentlighet samexisterar med
aspekter av de privata och allmänna sfärerna och aspekter av lokalt-centralt. 

21  Citat av Richard Sandler, taget ur Johansson 2002 sida 244. 
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6.5 Representativitet: Stockholms 
arbetarbibliotek 

För  att  avslutningsvis  kunna  adressera  frågan  om hur  representativ  Malmö
arbetarbiblioteks utveckling är kommer jag här kort redogöra för Stockholms
arbetarbiblioteks historia. I likhet med fallet Malmö arbetarbibliotek råder det,
som Larsson (1989) påpekar, en viss diskontinuitet i det bevarade materialet.
Trots detta är det möjligt att studera Stockholms arbetarbiblioteks verksamhet,
vilket förutom av Larsson även har gjorts av Myrstener (1998). I denna korta
översikt  har  jag  även  använt  mig  av  en  krönika  över  Stockholms
arbetarbibliotek, författad 1927 av Åhlander. 

Myrstener  (1998)  betonar  heterogeniteten  i  Stockholms  bibliotekslandskap.
Ännu  på  1920-talet  präglas  staden  av  den  myriad  av  driftsformer  som
Frenander  beskriver.  Vi  kan  dock,  under  den period  vi  här  studerar,  se  en
utveckling där denna myriad samlas inom den kommunala ramen. 

Socialdemokratiska  förbundet  i  Stockholm  skickar  1891  ut  ett  upprop  till
samtliga  fack-  och  partiföreningar  i  staden.  Syftet  med  uppropet  är  att
undersöka föreningarnas intresse av att grunda ett gemensamt arbetarbibliotek.
De  redan  existerande  biblioteken  i  staden  uppges  sakna  relevant  litteratur
(socialistisk eller samhällskritisk sådan, se Myrstener 1998) och ha öppettider
som inte är kompatibla med arbetarnas arbetstider. Redan tidigare har enskilda
fack-  och  partiföreningar  grundat  och  bedrivit  mindre  bibliotek,  varav
Socialdemokratiska förbundets uppges vara det största (Larsson 1989). Dessa
har dock bara varit öppna för den egna föreningens medlemmar. Undantaget
från denna regel är  just Socialdemokratiska förbundets bibliotek,  som sedan
1891  år  varit  öppet  för  samtliga  partiföreningars  medlemmar,  och  även
allmänheten mot pant (Åhlander 1927). Bibliotekets grundande motiveras med
att det omgivande samhället inte visat frågan om arbetarnas bildning tillräcklig
uppmärksamhet (Myrstener 1998). Det nygrundade arbetarbiblioteket beskrivs
som ”arbetarnas eget bibliotek”, vilket enligt Larsson är något vars vikt ”inte
kan underskattas”. Det är ett ”för arbetarklassen särskilt skapat bibliotek” som
har grundats i Stockholm, och biblioteket slutar aldrig att betona sin koppling
till arbetarrörelsen (Larsson 1989 sida 62, Myrstener 1998). Detta bibliotek ska
fyllas  av  självständig  bildning  och  brottet  med  den  paternalistiska
folkupplysningen betonas. Här ska arbetarklassen stärka sig genom bildning.
Även vikten av väl vald facklitteratur betonas (Larsson 1989). 

1901 flyttar  Stockholms arbetarbibliotek  in  i  Folkets hus.  Detta  inleder  vad
Åhlander (1927) beskriver som bibliotekets glansperiod, med en snabb tillväxt
i  antalet  lån  och  låntagare.  Låntagarna  består  huvudsakligen  av
kroppsarbetande män (Larsson 1989). Den ökade utlåningen skapar dock  ett
större  behov av  inkomster.  Vid  starten  1891 mottar  biblioteket  inga  bidrag
förutom  avgifter  från  medlemsorganisationerna,  men  från  och  med  1901
ansöker  arbetarbiblioteket  om  ekonomiska  medel  från  Stockholms  stad
(Åhlander  1927).  Bidragen återkommer  fram till  till  1926,  då bidraget  från
Stockholms stad överskrider summan från de egna medlemsorganisationernas
avgifter  (Åhlander  1927).  Både  Myrstener  och  Larsson  beskriver  hur
arbetarbiblioteket blir allt mer beroende av ekonomiskt stöd från det allmänna.
Detta  beroende  ökar  speciellt  efter  att  arbetarbiblioteket  1907  avskaffat
låneavgifterna för fackförbundsmedlemmar (Myrstener 1998). Fredrik Nilsson,
arbetarbibliotekets bibliotekarie,  är  redan 1901 oroad för att  bidrag från det
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allmänna skall komma tillsammans med inskränkningar i handlingsutrymmet
(Larsson 1989).  De kommunala  bidragen innebär  också att  verksamheten,  i
likhet  med den i  Malmö,  granskas av utomstående part.  Här får biblioteket
kritik för de tidningar som finns tillgängliga i läsesalen eftersom det, då de var
socialdemokratiska, kunde ifrågasättas om de fyllde läsaren med ”aktning för
lag och rätt och öfverhet” (Larsson 1989 sida 159). Larsson betonar vidare hur
det samhällsideal som blivit dominerande inom socialdemokratin ställer stora
krav  på  bildning,  fostran  och  disciplinering  av  arbetarklassen.  Arbetarna
försöker genom bildning framställa sig som ansvarstagande medborgare. Här
spelar arbetarbiblioteket en viktig roll som bildningsinstitution. Folkets hus och
arbetarbiblioteket betraktas dessutom som ”examensprov” i samhällsduglighet.
Arbetarrörelsen  visar  att  de  är  kapabla  att  bedriva  egna  institutioner,  och
bevisar på så vis sin duglighet att styra samhället i stort (Larsson 1989).  

Larsson (1989) beskriver Stockholms arbetarbibliotek som ett arbetarbibliotek
som  strävar  efter  att  bli  ett  folkbibliotek.  Detta  mål  uppnås  1927,  då
arbetarbiblioteket  i  likhet  med  sin  motsvarighet  i  Malmö  kommunaliseras.
Redan 1921 mottar Stockholms arbetarbiblioteks styrelse en förfrågan från en
bibliotekskommitté tillsatt av Stockholms stad. Kommittén vill här undersöka
huruvida arbetarbibliotekets styrelse är villiga att överlämna biblioteket till ett
stadsbibliotek  som  ska  komma  att  grundas.  Efter  att  ha  frågat  sina
medlemsföreningar blev svaret på frågan ett ”allmänt tillstyrkande” (Åhlander
1927  sida  67).  Arbetarbiblioteket  beslutar  17/5  1926  om  att  överlämna
biblioteket  till  Stockholms  stad.  Vandringsbiblioteken  överlämnas  till  ABF
Stockholm  och  den  stora  boksamlingen  övergår  i  Stockholm  stads  ägo
(Åhlander 1927). Det finns här inte möjlighet att på djupet undersöka motiven
bakom arbetarbibliotekets  agerande,  men  som både  Myrstener  och  Larsson
betonat var det ekonomiska beroendet av Stockholms stad stort. I likhet med
Malmö  arbetarbibliotek  granskas  verksamhet  och  ekonomi  av  utomstående
part.  Myrstener  konstaterar  även att  ”arbetarrörelsen  avstod från att  bedriva
egna  kulturella  frågor,  vilket  bidrog  till  övergången  till  Stockholms  stad”
(Myrstener  1998  sida  147).  I  likhet  med  Malmö  arbetarbibliotek  avstår
arbetarbiblioteket  i  Stockholm  att  bedriva  politisk  verksamhet,  vilket
underlättar ett närmande till det allmänna. De organiska intellektuella närmar
sig de traditionella. 

Stockholms arbetarbibliotek verkar alltså genomgå en expansion som påminner
om den vi sett i Malmö, men med en tydligare förbundskaraktär: det är många
mindre föreningsbibliotek som går samman till ett gemensamt arbetarbibliotek
i  biblioteksförbundets  regi.  Denna  skillnad  verkar  dock  ha  varit  av  rent
organisatorisk art, och kan bero på att Stockholm var en större stad med fler
aktiva  parti-  och  fackföreningar.  En ytterligare  skillnad  är  att  utvecklingen,
även om den går i  samma riktning som i Malmö,  äger rum flera decennier
tidigare. Gemensamt är dock att  Stockholms arbetarbibliotek grundas som en
klassformerande,  högintensiv  mötesplats,  vars  offentlighet  allteftersom
expanderar, på samma sätt som vi har sett i Malmö. Även den disciplinerande
funktionen är  närvarande.  I  samband med att  biblioteket  söker  och beviljas
allmänna bidrag införs en yttre granskning av verksamheten,  och biblioteket
blir  alltmer  beroende  av  bidrag  utifrån.  1927  beslutar  Stockholms
arbetarbibliotek,  i  likhet  med  Malmö arbetarbibliotek,  att  bli  en  del  av  det
lokala  stadsbiblioteket.  Likheterna  mellan  Malmö  och  Stockholm är  utifrån
denna snabba genomgång stora. Dessa två  äldre arbetarbibliotek som väljer att
stå  utanför  ABF  genomgår  en  liknande  utveckling,  och  undersökningens
resultat verkar som här visats ha en viss representativitet. 
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6.6 Sammanfattande slutsatser 

En grundläggande men central slutsats från vår undersökning är att begreppet
bibliotek  är  historiskt  och  samhälleligt  föränderligt.  Inte  minst  ABF-
bibliotekens nära band till  studiecirklarna visar på att  bibliotekens form och
funktion varierat över tid. Även den  myriad av driftsformer som förekommit
inom  bibliotekssverige  visar  på  en  sådan  heterogenitet.  Denna  myriad  av
driftsformer  har som vi  sett  dessutom länge varit  kopplade eller  riktade till
specifika sociala grupper och politiska projekt. De folkliga biblioteken kan på
så vis betraktas som delar av politiska offentligheter underifrån – det vi här har
kallat  subalterna motoffentligheter.  Vi har i  denna undersökning studerat  de
tidiga arbetarbiblioteken som del i en informationsstruktur och sett hur de var
del  i  ett  politiskt  projekt  att  sprida  bildning  och  information  till  de  breda
folklagren  –  folket  –  och  utgör  samtidigt  en  viktig  del  i  detta  folks
konstituerande.  Som vi  har  sett  spelar  arbetarbiblioteken  en  roll  inom den
lokala  klassformeringen,  men  från  att  rikta  sig  till  folket  i  bemärkelsen
arbetarklass går arbetarbiblioteket under vår period till att rikta sig till folket i
bemärkelsen  (nationell)  befolkning.  Detta  går  hand  i  hand  med  att
arbetarrörelsens offentlighet expanderar till en större allmänhet. Från att enbart
rikta sig till en specifik förening – Socialdemokratiska föreningen i Malmö –
övergår Malmö arbetarbibliotek först till Malmö arbetarkommun (och därmed
blir  målgruppen hela Malmös organiserade arbetarklass)  till  att  rikta  sig till
hela Malmös befolkning (först villkorat, sedan ovillkorat). Arbetarbiblioteken
går från folk till  folk. Vi har kallat denna process för Malmö arbetarbiblioteks
två  kommunaliseringar.  Denna  omvandling  från  en  snäv,  politisk
motoffentlighet  till  att  arbetarbiblioteken  inlemmas  i  en  större,  etablerad
offentlighet går i sin tur hand i hand med att arbetarbiblioteket ger upp eller
förhandlar  bort  sina  politiska  eller  ”agitatoriska”  anspråk.  Den  offentlighet
arbetarbiblioteket riktar sig till  expanderar tills den förlorar sin egenskap av
motoffentlighet.  Denna  utveckling  motsvaras  av  den  svenska
socialdemokratins  utveckling  från  ett  klassparti  till  ett  parti  som  betonar
folkhemmet och socialdemokratins allt mer hegemoniska roll. 

Jag har här argumenterat för att arbetarrörelsen i ett försök att sätta sig i en
bättre förhandlingsposition har anammat ett ”opolitiskt” bildningsideal som del
i skapandet av ett större skötsamhetsideal. I ett försök att tillskansa sig en bättre
förhandlingsposition  anpassar  sig  Malmö arbetarbibliotek  efter  ett  opolitiskt
bildningsideal,  och ger  upp sina explicit  politiska  ambitioner.  Statliga,  men
framförallt kommunala bidrag till folkrörelsebiblioteken spelar här en central
roll,  och uppfattas av arbetarrörelsen som ett  erkännande från det allmänna.
Arbetarbiblioteket  ger  som  villkor  för  bidragen  från  det  offentliga  upp
möjligheten att bedriva politisk agitation, och underkastar sig granskning och
kontroll  från  det  allmännas  sida.  Även  om  Malmö  arbetarbibliotek  till  en
början inte  var ekonomiskt beroende av dessa bidrag ökar beroendet  av det
allmänna i takt med att summorna blir större och biblioteken förlorar möjlighet
att  ta  ut  avgifter  för  boklån.  Arbetarbibliotekens  taktik  att  bevisa  sin
skötsamhet och leva upp till  ett opolitiskt bildningsideal leder på sikt till att
handlingsutrymmet  inskränks,  granskningen ökar  och biblioteket  leds  in  ett
ekonomiskt  beroende  som ursprungligen  inte  fanns  där.  Denna  utvecklings
sista logiska steg blir kommunaliseringen 1927 och den fullständiga uppgången
i Malmö stad. 

Den  övergång  till  kommunal  drift  som  vi  här  har  kallat  Malmö
arbetarbiblioteks  andra  kommunalisering  bör  förstås  som  ett  inlemmande  i
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samhällets allmänna sfär i samband med en större strukturomvandling. När det
allmänna vid uppbyggnaden av socialstaten (i  svensk kontext det så kallade
Folkhemmet)  tar  på  sig  allt  fler  uppgifter  får  kommunerna  ansvar  för
folkbiblioteken.  Detta  sker  som  ett  svar  på  ”den  sociala  frågan”  och
folkbiblioteken skall, i enlighet med Valfrid Palmgrens ideal (men också den
socialdemokrati  som har  gått  från  folk  till  folk)  betona  nationell  enhet  och
social stabilitet. I den omvandling av staten som här äger rum går kommunerna
från att betraktas som privata till att bli det allmännas finare grenverk. Malmö
arbetarbiblioteks kommunalisering blir en väg in i det allmänna i samband med
denna  strukturomvandling,  men  sammanslagningen  med  den  tidigare
halvprivata Malmö biblioteks- och föreläsningsförening visar samtidigt på en
utveckling mot en allt större enhetlighet inom den allmänna sfären. 

Utifrån det taktiska spelet kring skötsamheten och bildningssynen kan vi få en
större  förståelse  av  de  strukturer  som  formar  aktörernas  agerande.  Som
Torstensson  betonar  måste  vi  se  både  struktur  och  aktör  vid  analys  av
folkbiblioteksutveckling  och  här  är  det  tydligt  hur  aktörerna  (Malmö
arbetarbiblioteks styrelse) manövrerar i ett landskap av möjliga och omöjliga
handlingar.  I  ett  försök  att  stärka  sin  position  begränsas  deras
handlingsutrymme  istället,  och  den  slutliga  men  logiska  utvecklingen  blir
kommunaliseringen  1927.  Människan  skapar  sin  historia,  men  inte  utifrån
premisser hon väljer eller formar själv. 

Hanssons  slutsats  om folkbibliotekens  huvudsakliga  konservatism kan i  vis
mån stärkas av denna undersöknings resultat, men behöver kompletteras med
en bild av hur de folkliga biblioteken förlorar, eller snarare simultant överger
och  förhandlar  bort  sitt  politiska  innehåll.  Att  socialistisk  eller
socialdemokratisk ideologi inte kommer att  ligga till  grund för det moderna
folkbibliotekssystemet beror i hög grad på ett taktiskt spel kring skötsamhet
som tränger undan de politiska aspekterna av synen på bibliotek och bildning,
samtidigt som en strävan finns att accepteras som del i en större offentlighet. 

Både de  folkliga  biblioteken  och folkbiblioteken,  bygger  på  en  princip  om
förädling av biblioteksanvändarna. Skillnaden ligger i vad de ska förädlas till:
medborgare med lämpliga kulturella vanor eller de politiskt kunniga och aktiva
subjekt  arbetarrörelsen  eftersträvar?  Tilltron  läggs  på  bildningen,  i  form av
folkbildning  eller  i  form  av  folkupplysning,  men  den  disciplinerande  och
formande ambitionen  är  gemensam.  Detta  visar  sig  inte  minst  i  den
gemensamma  kampen  mot  ”smutslitteraturen”  och  i  de  formuleringarna
återkommande  om  att  arbetare  (och  speciellt  de  arbetslösa!)  är  nästintill
skyldiga att använda sin tid till studier och bildning. 

Som  denna  undersökning  visat  är  det  uppenbart  att  både  viljan  till
centralisering  och motståndet  mot  densamma  förekommer  inom de  folkliga
biblioteken,  alltså  inom  den  privata  sfären.  Granskning  och  centralisering
skapar  nya  hierarkier  inom  arbetarrörelsens  biblioteksvärld,
professionaliseringen och utbildningen av både bibliotekarier och inspektörer
pågår inom både folkrörelserna och det kommunala systemet och som vi har
sett i undersökningen av Malmö arbetarbibliotek kan disciplineringen användas
för  att  skapa  en  skötsam,  bildad  befolkning.  Som  Leffler  betonar  är
skötsamhetsidealet  gemensamt  för  borgerligheten  och  arbetarrörelsen,  och
syntesen (i och med de folkliga bibliotekens minskade handlingsutrymme och
Torstenssons princip om principen change in order to keep) blir ett skötsamt,
kontrollerat  bildat  och  reformistiskt  ideal.  Folkbiblioteken  och  de  folkliga
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biblioteken vill båda skapa förädlade användare och är i grunden del i samma
upplysningsprojekt.  Detta  projekt  har,  som denna  studie  har  visat  såväl  en
emanciperande som en kontrollerande sida. 

Sammanfattningsvis  ser  vi  att  ett  taktiskt  spel  kring  skötsamhet  och  en
opolitisk  bildningssyn  leder  till  en  ökad  granskning  från  det  allmänna,  ett
ekonomiskt beroende av Malmö stad och en allt mer inskränkt självständighet
för Malmö arbetarbibliotek. Denna utveckling når sin logiska slutpunkt med
kommunaliseringen 1927. Historien om Malmö arbetarbiblioteks införlivande i
samhällets allmänna sfär, i statsmaktens ”yttersta grenverk”, är också historien
om både den privata och den allmänna sfärens allt större enhetlighet. Denna
enhetlighet  drivs  på  av  framväxten  av  nya  hierarkier  och  ny  granskning
ovanifrån,  såväl  inom  ABF:s  bibliotekssystem  som  inom  det  kommunala
folkbibliotekssystemet.  Denna  ökade  enhetlighet  går  hand  i  hand  med  en
strukturomvandling  av  de  privata  och  offentliga  sfärerna,  i  samband  med
Folkhemmets  framväxt.  Som  del  av  denna  strukturomvandling  och  denna
ökande enhetlighet ser vi hur de motoffentligheter som byggts upp inom och
kring folkrörelserna inlemmas i det kommunala (genom förbud mot agitation,
närmande till universitetscirklar etc.) och på så vis förlorar sin funktion som
motoffentlighet. Även om ingen direkt konflikt uppstår mellan den borgerliga
synen på bildning och ABF:s bildningssyn förlorar arbetarrörelsen makten över
sin egen offentlighet.  Den motoffentlighet  arbetarbiblioteken är  med om att
bygga  upp  expanderar  tills  den  förlorar  sin  karaktär  av  motoffentlighet.  I
övergången från folk i bemärkelsen klass till folk i bemärkelsen nationell eller
lokal befolkning förloras arbetarbibliotekens ursprungliga funktion, och dagens
folkbibliotekssystem, av public library-karaktär och i kommunal regi, håller på
att ta form.  

66



6.7 Vidare forskning 

Jag har i denna studie undersökt en oerhört begränsad del av folkrörelsernas
bibliotekssträvanden. En övergripande studie hade behövts vid fler orter, och
som det  framstått  av  denna  studie  finns  det  i  många  fall  ett  rikt  historiskt
material  att använda sig utav. En övergripande studie hade förutsatt flertalet
lokala undersökningar, men förhoppningsvis kan de teoretiska modeller som
föreslagits och utvecklats i denna studie bidra till att skapa förståelse för och
perspektiv på de lokala bibliotekens utveckling. 

En punkt som berörts ytligt men som på vissa punkter förblir oklar efter denna
studie är de fristående arbetarbibliotekens relation till ABF-biblioteken. Som vi
har sett arbetade ABF med att skapa ett självständigt bibliotekssystem parallellt
med det kommunala (men med samma professionalisering, hierarkier, inslag av
granskning och förädling av låntagarna)  och försökte inlemma de äldre och
ofta större arbetarbiblioteken i detta system. Hur såg denna relation ut? Hur
utvecklades den längre fram i historien? Som vi har sett försökte ABF anpassa
sitt system för att bättre passa de fristående biblioteken. Gick de självständiga
arbetarbiblioteken  upp  i  ABF  på  sikt,  eller  gick  de  i  likhet  med  Malmö
arbetarbibliotek  istället  upp  i  det  kommunala  folkbibliotekssystemet?  Detta
vägval kan analyseras  som ett val mellan att  uppgå i  arbetarrörelsens större
motoffentlighet eller att välja den etablerade, nationella offentligheten – båda
varianterna  lär  dock  innebära  ett  minskat  handlingsutrymme  för  de  lokala
biblioteken. 
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