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Inledning 

Under utbildningen på masterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap 
har vi vid flera tillfällen kommit i kontakt med begreppet folkbildning i relation 
till folkbiblioteket. Det har talats om folkbibliotekens folkbildande uppdrag samt 
folkbibliotekets och bibliotekariens roll som folkbildare. Det har däremot inte 
getts någon direkt förklaring till begreppet folkbildning och vad det innebär för 
folkbibliotekets verksamhet. Idag börjar det bli mer och mer vanligt att använda 
det mindre historietyngda uttrycket ”livslångt lärande”, men folkbildning är fort-
farande ett viktigt begrepp i biblioteksdiskussionen och bildning finns även kvar 
som ett ändamål i den nya bibliotekslagen från årsskiftet 2013/2014. I den står 
det: 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets ut-
veckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intres-
set för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Bib-
lioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.1  

Vad menas med att biblioteket ska främja bildning? De lite mer tydliga punkterna 
utbildning, forskning och kulturell verksamhet är det lätt att hitta exempel på i 
biblioteksverksamheten; det finns kurslitteratur, möjligheter till forskning på olika 
områden genom olika samlingar men också genom att biblioteket till exempel 
tillhandahåller verktyg för släktforskning, det finns olika kulturella verksamheter 
som ställs ut eller utövas i biblioteket och så vidare. Bildning och även upplysning 
är lite mer diffust. Vem är det som ska upplysas och bildas, om vad och på vilket 
sätt ska det ske?  Idag är folkbiblioteket genomsyrat av det demokratiska uppdra-
get och är en viktig plats för fri tillgång till olika former av kunskapskällor. Be-
greppet ”folkbildning”, eller ännu hellre uttrycket ”livslångt lärande”, förknippas 
nog idag mest med att folkbiblioteket ska bistå med information och kunskap som 
individer kan nyttja för personlig utveckling. En viktig resurs i ett demokratiskt 
samhälle kan man tycka, men det finns också andra perspektiv på folkbildning 
som inte nödvändigtvis går hand i hand med den demokratiska tanken. I boken 
Bildning och lärande skriver Petros Gougoulakis, fil. dr i pedagogik:  

                                                
1 SFS 2013: 801, Bibliotekslag, Stockholm: Kulturdepartementet, 2§. 
2 Gougoulakis, P. (2006), Bildning och lärande. Om folkbildningens pedagogik, s. 20. 
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Folkbildning är ingen entydig företeelse med fasta arbetsformer och givna mål. Dess avsikter 
har inte bara varit ädla och emancipatoriska. Den har lika mycket varit ett disciplineringspro-
jekt. Dess praktiker, innehåll och inriktning utmärks – så väl förr som nu – av interna makt-
strider och intressen, som inte alltid är så demokratiskt styrda som de ger sken av att vara.2  

Med Gougoulakis ord i åtanke är inte folkbibliotekets historia nödvändigtvis allt 
igenom god och präglad av demokratiska avsikter, även om den gärna framställs 
som sådan, och när man läser forskning på området för bibliotekshistoria målas en 
bild av motsättningar, makt och kontroll upp. Folkbiblioteket skulle fungera som 
ett verktyg i arbetet med att disciplinera arbetarklassen och kontrollera samhälls-
utvecklingen till den växande medelklassens fördel. En stor del av den forskning 
som behandlar folkbibliotekets historia har sitt främsta fokus på utvecklingen från 
och med biblioteksreformen 1912 då staten på riktigt började lägga sig i verksam-
heten. Innan dess drevs frågan främst av olika personer och organisationer som på 
egna initiativ engagerade sig för bibliotekets utveckling. Det jag framförallt är 
nyfiken på är tiden som ledde fram till folkbibliotekets etablering som en stabil 
och given institution i samhället. Vilka idéer, åsikter, önskemål och framtidstan-
kar fanns egentligen om folkbiblioteksverksamheten och dess effekt på människa 
och samhälle? Vilka samhällskrafter bidrog till att göra etableringen möjlig? Det 
är detta jag vill fördjupa mig i med det här arbetet. 

Syfte och frågeställning 
När folkbiblioteket uppkom som ett led i folkbildningsarbetet kring sekelskiftet 
1900 fanns det olika idéer och samhällskrafter som spelade en avgörande roll i hur 
det formades och som påverkar verksamheten än idag. Efter biblioteksreformen 
1912 började staten lägga sig i frågan om folkbiblioteken med större kraft samt ge 
tydligare riktlinjer för hur de skulle skötas, men innan det drevs frågan utanför 
riksdagen och i det offentliga. Syftet med den här uppsatsen är att se närmare på 
just den tiden som ledde fram till biblioteksreformen. De mer konkreta frågeställ-
ningarna jag förhåller mig till är: 

Hur behandlades och drevs folkbiblioteksfrågan i offentliga forum innan det blev 
en statlig angelägenhet? Vilka hade möjlighet att påverka? 

Hur förhöll sig folkbiblioteket till folkbildningsarbetet? Vilken roll ansågs littera-
turen spela för människans bildning? 

                                                
2 Gougoulakis, P. (2006), Bildning och lärande. Om folkbildningens pedagogik, s. 20. 



 7 

Vilka faktorer i samhället var det som bidrog till att folkbiblioteket kunde etable-
ras i samhället? 

Avgränsningar och förtydliganden 
Inledningsvis hade jag en tanke om att göra en jämförande studie mellan hur det 
såg ut när folkbiblioteksverksamheten slog igenom i Sverige och hur det ser ut 
idag. Jag insåg dock ganska tidigt att det skulle bli ett alldeles för stort arbete för 
det här formatet och valde därför att avgränsa mig till tiden för folkbibliotekets 
genombrott i Sverige. Utan att först göra en studie av den historiska grunden 
skulle inte den jämförelse jag tänkt mig gå att genomföra. Den tidsmässiga av-
gränsningen har jag satt mellan ungefär 1890 och 1911. Anledningen till att jag 
har gjort det är att ett par folkbibliotek började sin verksamhet under av senare 
delen av 1800-talet och börjar dyka upp mer frekvent i den offentliga diskussion-
en kring 1890. Den senare avgränsningen gjorde jag dels baserat på att folkbiblio-
teksrörelsens egna organ Folkbiblioteksbladet slutade publiceras 1911 och hade 
fram till dess varit en betydande kanal för spridningen av folkbiblioteksidéerna. 
Dels gjorde jag avgränsningen med Valfrid Palmgrens betänkande Förslag angå-
ende de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjande af det all-
männa biblioteksväsendet i Sverige i åtanke. Den publicerades 1911 och hade en 
stor påverkan på den fortsatta utvecklingen av folkbiblioteken, både på en samhäl-
lelig och en statlig nivå. Det var också betänkandet som ledde till att biblioteksre-
formen genomfördes 1912 och staten på allvar gick in i biblioteksfrågan. Palm-
gren gifte sig 1911 och bytte därefter namn till Valfrid Palmgren Munch-Petersen, 
men då detta skedde efter att de texter jag har använt mig av publicerades kommer 
jag att använda mig av hennes ogifta namn. 

Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för tidigare forskning och studier som 
har gjorts dels inom området för folkbibliotekets historia men också inom andra 
områden som är relevanta för mitt arbete. Det kan också ses som en presentation 
av några av de källor jag kommer att använda mig av längre fram.  

Om folkbibliotek 
Både i Sverige och övriga Norden har flera studier gjorts kring folkbibliotekets 
historia och framväxt. Forskare inom biblioteksvetenskap, pedagogik, idé- och 
lärdomshistoria med mer har intresserat sig för sekelskiftet och den efterföljande 
tiden. Många av dessa tar avstamp i Foucault, till exempel Dan Andersson i av-
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handlingen Folkbibliotek makt och disciplinering. En genealogisk studie av folk-
biblioteksområdet under den organiserade moderniteten där han använder sig av 
Foucaults teorier om makt och det genealogiska perspektivet för att studera den 
maktutövning som folkbiblioteket var en del av och som användes för att forma 
medborgarna under början av 1900-talet och framåt.3 Även Karin Arbelius använ-
der sig av Foucault i masteruppsatsen Giftskåpet: Praktik och princip men då mer 
specifikt hans teorier kring makt och panoptikon.4 Där studerar hon användandet 
av så kallade giftskåp på folkbibliotek under åren 1930-1965 men ägnar också en 
omfattande del av uppsatsen åt en mer allmän översikt över samt diskussion om 
folkbibliotekets framväxt från sekelskiftet och framåt. Christerson har tydligt in-
spirerats av Ulf Boëthius bok När Nick Carter drevs på flykten. I den ger han en 
utförlig bild av det litterära läget i början på 1900-talet med fokus på kolportage-
litteratur och mer specifikt Nick Carter-böckerna.5 Han ger också en bra och an-
vändbar beskrivning av hur samhället såg ut och vilka röster som hördes och hade 
inflytande på den litterära debatten. Detta diskuterar han med hjälp av bland annat 
just Foucaults teorier om makt men även till exempel Mary Douglas teorier om 
orenhet, avvikelser och kaos som Arbelius också använder sig av.  

Foucault finns också närvarande i forskningen genom sina teorier om diskurs 
och diskursanalys som även de har använts i forskningen kring folkbibliotekets 
historia. Till exempel har Joacim Hansson använt sig av diskursanalys i licentiat-
avhandlingen Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En diskursstudie där han 
ser närmare på politiska och ideologiska aspekter i samband med folkbibliotekets 
utveckling och etablering i Sverige.6 Det spåret fortsätter han på även i doktorsav-
handlingen Klassifikation, bibliotek, samhälle. En kritiks hermeneutisk studie av 
’”klassifikationssystem för Svenska bibliotek” men då med fokus på klassifikat-
ionssystemet SAB:s uppkomst kring 1921 samt hur och varför man tänkte som 
man gjorde kring det. 7 En uppsats som också behandlar just ideologi i förhållande 
till folkbibliotek är magisteruppsatsen Folkbibliotek i nationens tjänst: National-
ismen och dess inverkan på svensk bibliotekspolitik av Jon Thors som även den är 
genomförd med diskursanalysen som verktyg. 8 En annan som har använt sig av 
Foucaults diskursanalys är Åse Hedemark i avhandlingen Det föreställda folk-
biblioteket: En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier från 
1970-2006. Hedemarks avhandling är fokuserad på senare års folkbiblioteksde-

                                                
3 Andersson, D. (2009), Folkbibliotek makt och disciplinering. En genealogisk studie av folkbiblioteksområ-
det under den organiserade moderniteten. 
4 Arbelius, K. (2011), Giftskåpet: Praktik och princip. 
5 Boëthius, U. (1989), När Nick Carter drevs på flykten. Kampen mot ”smutslitteraturen i Sverige 1908-1909. 
6 Hansson, J. (1998), Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En diskursstudie. 
7 Hansson, J. (1999), Klassifikation, bibliotek, samhälle. En kritiks hermeneutisk studie av ’”klassifikations-
system för Svenska bibliotek”. 
8 Thors, J. (2004), Folkbibliotek i nationens tjänst: Nationalismen och dess inverkan på svensk bibliotekspoli-
tik. 
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batt, i den beskriver hon hur folkbiblioteket skildrades i media under den tiden 
och ger genom det en bild av de föreställningar, fördomar och tankar som finns 
om biblioteket.9 Det finns också uppsatser med fokus på den tidsperioden, till ex-
empel magisteruppsatsen Folkbildning på folkbibliotek: en diskursanalys av Anna 
Landberg som behandlar perioden 1974-2004.10 Den av de senaste studierna av 
folkbibliotekets historia närmare sekelskiftet är masteruppsatsen The order2 of 
books. A Foucauldian Archaeology of the early Swedish Library knowledge 
between 1912 and 1939 av Albin Stjerna från 2014. I den ligger fokus på hur bib-
lioteksvetenskapen formades som kunskapsområde och hur det sedan kunde an-
vändas av experter och yrkesverksamma i debatten om bibliotekets utveckling och 
hantering.11 

Något annat som har varit föremål för intresse i forskningen om folkbibliotek 
är de influenser Sveriges folkbibliotek fick från de anglosaxiska biblioteken. Detta 
berör till exempel Magnus Torstensson i avhandlingen Att analysera genombrottet 
för de moderna folkbiblioteksidéerna. Exemplet Sverige och några jämförelser 
med USA12 där han diskuterar de moderna folkbiblioteksidéernas framväxt genom 
förhållandet mellan enskilda aktörer, strukturella möjligheter och statlig påverkan. 
Det Svenska biblioteksväsendets historia har varit av intresse även för sociologen 
Micael Björk. I avhandlingen Upplösningens dialektik. Bildningsmål och politisk 
modernitet i Sverige kring sekelskiftet 1900 studerar Björk, med fokus på Kung-
liga biblioteket och biblioteksreformen 1912, hur förhållanden mellan bildnings-
frågor och politisk kultur både kan verka för och emot den demokratiska utveckl-
ingen.13  Det finns också forskning centrerad kring specifika bibliotek under tiden 
för sekelskiftet och början på 1900-talet. I licentiatavhandlingen På väg mot ett 
stadsbibliotek: folkbiblioteksväsendets framväxt i Stockholm t o m 1927 skriver 
Mats Myrstener om hur de folkliga biblioteken såg ut i Stockholm under sekel-
skiftet. Han analyserar sedan Stockholms stadsbiblioteks grundande 1927 och 
därigenom vilken funktion det folkliga biblioteket spelade i en svensk storstad.14   

Annan relevant forskning  
Det är den svenska bibliotekshistoriska forskningen som jag i första hand förhåller 
mig till i mitt arbete, men det finns också annan forskning som är intressant inom 
                                                
9 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket: En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i 
svenska medier från 1970-2006. 
10 Landberg, A. (2005), Folkbildning på folkbibliotek: en diskursanalys. 
11 Stjerna, A. (2014), The order2 of books. A Foucauldian Archaeology of the early Swedish Library know-
ledge between 1912 and 1939. 
12 Torstensson, M. (1996), Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna: exemplet Sve-
rige och några jämförelser med USA. 
13 Björk, M. (2002), Upplösningens dialektik. Bildningsmål och politisk modernitet i Sverige kring sekelskiftet 
1900. 
14 Myrstener, M. (1998), På väg mot ett stadsbibliotek: folkbiblioteksväsendets framväxt i Stockholm t o m 
1927. 
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ramen för mitt ämne. Förutom När Nick Carter drevs på flykten av Ulf Boëthius 
finns också ett flertal andra studier av den litteraturdebatt som drevs under sekel-
skiftet och det tidiga 1900-talet. Ett av de mer framstående verken i studiet av den 
”farliga” litteraturen är Bengt Åhléns Ord mot ordningen. Farliga skrifter, bokbål 
och kättarprocesser i svensk censurhistoria15 som går igenom litteraturprodukt-
ionen i förhållande till olika former av censurering från 1600-talet fram till 1950-
talet. I Magister uppsatsen Farliga skrifter. Oönskad litteratur under 100 år16 av 
Karin Emanuelsson och Helena Ågren ligger fokus på den svenska litteraturpro-
duktionen under åren 1884 och 1997. De både redogör för de debatter som har 
drivit samt diskuterar de orsaker som kan ha legat bakom dem. Mats Schager och 
Göran Ternebrandts ambitiösa uppsats Deckaren och den goda bokens agenter: 
En attitydhistorisk undersökning av deckarens ställning på folkbiblioteket 1903-
1998 har deckargenren som fokus men berör också synen på litteratur och folk-
bibliotekets verksamhet mer generellt.17  

Folkbildningens historia finns det relativt mycket forskning på, främst med 
fokus på studieförbund, utbildningsväsen och kultur. l Bildning och lärande. Om 
folkbildningens pedagogik av Petros Gougoulakis ges bland annat en bild över 
folkbildningens historia och hur begreppet har använts i olika sammanhang.18 En 
annan bok som ger en mer omfattande redogörelse för folkbildningens historia är 
Folkuppfostran Folkupplysning Folkbildning: det svenska folkets bildningshisto-
ria – en översikt av Gösta Vestlund där han går igenom folkbildningens utveckl-
ing i det svenska samhället.19 I avhandlingarna Bildningens väg. Tre bildningside-
al i svensk arbetarrörelse 1880-1930 av Bengt Gustavsson20 samt Kulturen och 
arbetarrörelsen. Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander 
av Per Sundgren diskuteras både bildning och kulturpolitik men med fokus på 
arbetarrörelsen. 21 Sundgren kritiserar Gustavsson bland annat för hans uppdelning 
av arbetarrörelsens bildningsideal i tre olika varianter, vilket jag kommer att gå in 
närmare på längre fram i arbetet. På ämnet för kulturpolitikens historia finns även 
Kulturens vägar: kultur och kulturpolitik i Sverige av Sven Nilsson, docent i litte-
raturvetenskap. I den tar han sig an det stora projektet att redogöra för kulturen 
och kulturpolitikens utveckling under hela 1900-talet.22 Kulturpolitik har varit 
ämne även för andra avhandlingar som är intressanta i relation till mitt ämne, 

                                                
15 Åhlén, B. (1986), Ord mot ordningen. Farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria. 
16 Emanuelsson, K. & Ågren, H. (2000), Farliga skrifter. Oönskad litteratur under 100 år. 
17 Schager, M. & Ternebrandt, G. (1998), Deckaren och den goda bokens agenter: En attitydhistorisk under-
sökning av deckarens ställning på folkbiblioteket 1903-1998. 
18 Gougoulakis, P. (2006), Bildning och lärande. Om folkbildningens pedagogik. 
19 Vestlund, G. (2010), Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning: det svenska folkets bildningshistoria – 
en översikt. 
20 Gustavsson, B. (1991), Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930. 
21 Sundgren, P. (2007), Kulturen och arbetarrörelsen. Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage 
Erlander. 
22 Nilsson, S. (1999), Kulturens vägar: kultur och kulturpolitik i Sverige. 
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bland annat Anders Frenanders avhandling Kulturen som kulturpolitikens stora 
problem. Diskussionen om svensk kulturpolitik under 1900-talet samt My Klockar 
Linders avhandling Kulturpolitik: formeringen av en modern kategori.23 Frenander 
gör en historisk analys av hur svensk kulturpolitik har diskuterats under 1900-talet 
med ambitionen att visa varför kulturpolitiken idag ser ut som den gör. Klockar 
Linder å andra sidan diskuterar hur det kulturpolitikbegreppet uppkom och pro-
blematiserar bland annat hur det har använts just inom den historiska forskningen 
av kulturpolitiken. 

Positionering i förhållande till tidigare forskning 
När jag har gått igenom tidigare den tidigare forskning som bedrivits på området 
har jag frågat mig själv om det verkligen behövs vidare studier i folkbibliotekets 
historia, om det verkligen finns något kvar att gräva i och analysera eller om det 
mesta redan har gjorts. Personligen tror jag att det ändå finns utrymme för nya 
perspektiv även på historiska aspekter som redan varit föremål för stort intresse. I 
boken Historia som kunskapsform skriver Peter Josephson och Frans Lundgren att 
studieobjekt som redan är etablerade ofta blir ”ready-mades”, att vi tenderar att 
acceptera dem som givna. Som historiker, skriver de, måste man vara redo att 
ompröva dessa ”ready-mades” då historiska skeden inte kan bli avslutade och fär-
digbehandlade för att sedan läggas på hyllan.24 Nu skulle jag inte kalla mig själv 
för historiker, även om det är historien som är föremål för mina studier. Jag tror 
dock att de har en poäng i att det är bra att ompröva det som har börjat ses som 
givet för att på så sätt kunna åstadkomma en mer nyanserad historieskrivning. Jag 
tror också att nya perspektiv på historien kan leda till nya perspektiv i studier av 
samtiden. Som jag nämnde i avsnittet om syfte och frågeställning var min ur-
sprungliga tanke att göra en jämförelse med folkbibliotekens läge i dag men att 
jag tillslut lämnade det. Anledningen till detta var, som också tidigare nämnts, att 
det helt enkelt inte finns utrymme för den typen av omfattande studier som skulle 
krävas för att kunna göra det, en jämförelse skulle också bli väldigt ytlig om inte 
en ordentlig studie av historien finns som grund. Av den anledningen, samt att jag 
personligen tycker att den här tiden i folkbibliotekets historia är väldigt intressant, 
har jag valt att fokusera på den i min uppsats och lämnar resten öppet för fortsatta 
studier. 

                                                
23 Frenander, A. (2005), Kulturen som kulturpolitikens stora problem. Diskussionen om svensk kulturpolitik 
under 1900-talet; Klockar Linder, M. (2014), Kulturpolitik: formeringen av en modern kategori. 
24 Josephson, P. & Lundgren, F. (2014), Historia som kunskapsform, s. 34-35, 37. 
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Disposition 
För att ge en tydlig bild av hur jag har valt att utföra den här studien kommer jag i 
det följande avsnittet att redogöra för den teoretiska grund som detta arbete står på 
samt den metod jag har använt för att genomföra det. Då jag har ett samhällsper-
spektiv på studien har jag sedan valt att ge en överblick över hur samhället såg ut 
under sekelskiftet för att på så sätt kunna placera det analyserade materialet i en 
samhällskontext. Därefter kommer ett avsnitt ägnat åt folkbildningen där jag först 
beskriver begreppets bakgrund för att sedan gå in på det folkbildningsarbete som 
drevs under sekelskiftet samt vilka forum och verktyg som användes för att bed-
riva det. Avsnittet som följer ägnas åt folkbiblioteket och det material jag har stu-
derat. Inledningsvis ges en beskrivning av hur de allmänna biblioteken växte fram 
under 1800-talet för att sedan behandla hur folkbiblioteksfrågan behandlades un-
der sekelskiftet. Här redogör jag för min analys av hur frågan drevs i offentliga 
forum så som möten och böcker, en stor tonvikt ligger också på texter publicerade 
i tidskriften Folkbiblioteksbladet. Det som tas upp här är till exempel synen på 
folkbibliotekets betydelse som verktyg i folkbildningsarbetet, inspirationen som 
kom från de anglosaxiska biblioteken, den smakfostrande aspekten av biblioteks-
verksamheten samt vilken effekt litteraturen ansågs ha på människan. Avsnittet 
avrundas med en redogörelse för det betänkande Valfrid Palmgren avgav 1911, 
och som låg till grund för biblioteksreformen 1912, samt hänvisningar till några 
av de slutsatser som tidigare forskare har gjort i studier av den här tidsperioden. I 
det avslutande avsnittet ”Folkbiblioteket – en komplex historia” fångar jag upp de 
frågeställningar jag presenterat i början av arbetet och för en diskussion kring dem 
utifrån den analys jag har gjort av materialet. 
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Teori och metod 

En teori kan vara ett värdefullt redskap i processen att sortera, begripliggöra och 
analysera det empiriska materialet. En teori är abstrakt och en förenkling av värl-
den, men kan på grund av det överskrida enskilda fall och istället visa på samband 
mellan olika fenomen. På så sätt kan teori hjälpa till med att lyfta fram vissa 
aspekter av materialet och bidra till att man får en djupare förståelse eller hittar 
nya perspektiv på till exempel en situation eller ett skeende.25 I det här avsnittet 
presenterar jag de teorier som jag har tagit hjälp av när jag har analyserat mitt 
material.  

Habermas 
Jürgen Habermas är en interdisciplinär teoretiker, främst verksam inom sociologin 
och filosofin, som har haft stort inflytande inom samhällsvetenskapen. Mest känd 
är han kanske för det omfattande verket Theorie Des Kommuikativen Handelns 
som kom ut 1981 (svensk titel Teorin om det kommunikativa handlandet). Det är 
dock inte teorin om kommunikativ handlande som jag kommer att använda mig av 
i den här uppsatsen, det jag kommer att använda mig av är Habermas undersök-
ning av och teorier kring den borgerliga offentligheten som han presenterade i 
boken Strukturwandel der Öffentlichkeit från 1962, på svenska översatt till Bor-
gerlig offentlighet.  I Borgerlig offentlighet ger Habermas en historisk översikt 
över den borgerliga samhällsklassens roll i och påverkan på samhället samtidigt 
som han undersöker den offentliga arenans funktioner samt hur den har förändrats 
över tid.26 Då Habermas går igenom offentlighetens bakgrund från antiken fram 
till bokens publikation kommer jag avgränsa genom att bara redogöra för tidspe-
rioden fram till den för min uppsats, tiden efteråt är inte intressant för den här 
uppsatsen och därför kommer jag inte heller att gå in på den.  

                                                
25 Svensson, P. (2011), ”Teorins roll i kvalitativ forskning”, s. 182-183. 
26 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet. 
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Den borgerliga offentlighetens bakgrund 
Begreppen ”offentlig” och ”privat” etablerades i det antika Grekland och fördes 
sedan vidare till Europa via det antika Rom. I Grekland skiljdes området för all-
männa angelägenheter (polis), ett område för de fria borgarna, strikt från området 
för det enskilda hushållet (oikos). I det privata hushållet, oikos, skedde det eko-
nomiska, där var mannen husfader och hade egendom, slavar och kvinnor som 
skötte arbetet. Där sker det lite mer skamliga, det som är kopplat till nödvändig-
heter, materiell förgänglighet, födelse och död. I det offentliga, polis, var han en 
medborgare och deltog i de högre, friare och eviga aktiviteterna samtal, diskuss-
ioner, rätts- och lagfrågor, tävlan och krig som en jämlike. Där kunde mannens 
dygd bekräftas och erkännande vinnas. Ställningen i polis vilade dock på ställ-
ningen i oikos, och tvärt om. Oikos är inte nödvändigtvis förknippat med hus utan 
snarare ekonomisk stabilitet, vilket man fick i antiken genom att ha ett hushåll 
med slavar och kvinnor som utförde de nödvändiga sysslorna. För att kunna vara 
en medborgare i polis krävdes det att mannen var befriad från det produktiva arbe-
tet, fattigdom och brist på slavar hindrade detta. På grund av det var det också ett 
hårt slag att få egendomar konfiskerade och huset förstört.27  

Under det medeltida feodalismens och adelskulturens Europa, mellan 1100-
1600-talet, såg det lite annorlunda ut. Där var det offentliga och det privata sam-
manblandat då godsherren agerade offentlig myndighet genom det privata ledand-
et av godset, något som Habermas ansåg omöjligt att skilja mellan. Den offentliga 
lagstiftningen som praktiserades i antiken förflyttades till det privata, däremot 
praktiserade överheten en mer festlig offentlighet som Habermas kallar för ”repre-
sentativ offentlighet”. I sammanhanget kan representativ förstås kopplat till pre-
sentation och inte mandat, i feodalsamhället inte bara företrädde överheten landet, 
de var landet och därför presenterade de sig inte för folket utan inför. Genom att 
presentera sig representerade de sig själva, sin dominans och i förlängningen sam-
hällets hierarkiska system. Ju högre upp i hierarkin desto mer pompa och ståt och 
eftersom det offentliga var så sammanlänkat med det privata (och de därmed 
också representerade sig själva i privatlivet) var de högre skikten tvungna att följa 
ett socialt regelverk komplett med klädkod, gester och en retorik bestående av 
höviska fraser. Men den representativa offentligheten representerade bara makten, 
blev en symbol, eftersom den inte innehöll de politiska, demokratiska inslagen av 
lag- och rättsfrågor som offentligheten gjorde i antikens Grekland.28  

I det feodala Europa, under den tidiga handelskapitalismen, började varuhan-
deln att breda ut sig och med den även nyhetsutbytet. Till en början skedde ny-
hetsutbytet inte till någon allmänhet utan inom handelshus och firmor, men när 
varuhandeln blev allt mer utbredd ökade också behovet av ett mer permanent 

                                                
27 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 13. 
28 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 14-18. 
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flöde av nyheter och nyhetsutbyte. Posten och pressen institutionaliserades men 
möjligheten till att publicera fanns dock inte än och varu- och nyhetsförmedlingen 
slog inte igenom ordentligt förrän det feodala systemet och den absoluta kunga-
makten började luckras upp på 1500- och 1600-talet, till förmån för merkantilism-
en och den moderna staten. Genom det började en ny typ av offentlighet med of-
fentlig makt och myndighetsutövning växa fram och det som kallas nation bilda-
des; ”en modern stat med byråkratiska institutioner och ett växande finansiellt 
behov”29. Med ”offentlig” menas i det här fallet statlig, och istället för att förhålla 
sig till ett representativt hov var det statsapparatens maktmonopol som rådde. De 
underordnade privatpersonerna utgjorde publiken som den offentliga makten 
adresserade och de var utestängda från makten i och med att de inte innehade nå-
got ämbete.30  

Inom den nya politiska och sociala ordningen utvecklades pressen. De hand-
skrivna ”tidningarna” eller informationsbladen som användes av köpmännen ut-
vecklades till tryckta tidningar och redan under 1600-talet utkom de första tid-
ningarna dagligen. Till en början var det inte mycket som tog sig från de hand-
skrivna informationsbladen till de tryckta tidningarna, men allteftersom informat-
ionsbehovet växte blev tidningarna mer omfattande. Nyhetsanskaffning- och för-
medling blev en handelsvara som kunde säljas offentligt. Pressen användes också 
för att överheten i det centralt styrda samhället skulle kunna förmedla bestämmel-
ser med mera till medborgarna. I båda fallen blev medborgarna, de adresserade, 
en läsande ”bildad” publik som bestod av de närmast staten, så som ämbetsmän, 
jurister, präster, läkare, officerare, professorer, samt handelsmän, bankirer och 
andra positioner med hög status som utvecklades under den växande kapitalismen. 
Publiken tog en ny och, i modern mening, borgerlig form. Läsförmågan under den 
är tiden var dock väldigt begränsad och inget som folk i allmänhet kunde och där-
för, samt på grund av att rösträtt och valbarhet var förbehållet ett fåtal i de övre 
samhällsskikten, räknades inte heller allmänheten in i publiken.31   

Den borgerliga offentligheten 
Återigen hade alltså en skiljelinje dragits mellan den offentliga makten och det 
privata, som också hade blivit varandras motpoler. Det privata och det offentliga 
hade vid den här tiden även utvecklat undersfärer som samverkade på olika sätt på 
den offentliga arenan. För att demonstrera hur dessa såg ut och för höll sig till 
varandra konstruerade Habermas ett schema över de sociala områden som ut-
gjorde 1700-talets borgerliga offentlighet: 

 

                                                
29 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 25. 
30 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 23-26. 
31 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 28-30. 
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Privatområde Den offentliga maktens sfärer 

Borgerligt samhälle  
(varuutbytets och det samhälleliga 

arbetets område) 
 
 

Kärnfamiljens inre rum  
(borgerlig intelligens) 

Politisk offentlighet 
 
 

Litterär offentlighet  
(klubbar, pressen)  

(Kulturmarknaden) 
 

”Stad” 

Stat  
(statsförvaltningens område) 

 
 

 
Hovet 

 (adligt-höviskt samhälle) 

Figur 1.1 Den borgerliga offentlighetens grunddrag under 1700-talet.32 

Det privata och den offentliga makten är åtskilda men består också av olika 
”undersfärer”. Då hovet fortfarande har en viss makt under den här tiden delar 
Habermas in den i den statliga sfären och hovets sfär. Det privata delas först in i 
två områden, de privata sfärerna och de offentliga sfärerna. De privata sfärerna 
består av det borgerliga samhället (socialsfären) och kärnfamiljens inre rum (in-
timsfären). Intimsfären rör det mest privata och mänskliga, här sker det kroppsliga 
(avlandet och så vidare), och även det innerliga (till exempel känslor och relig-
ion). Enligt Habermas var det först intimsfärens moraliska och religiösa frågor 
som var föremål för den offentliga borgerlighetens diskussioner, för att sedan 
sträcka sig ut till socialsfärens frågor. Det är här uppdelningen av de offentliga 
områdena sker. Dels uppstår den litterära offentligheten med dess kanaler (brev, 
dagböcker, romaner, poesi och så vidare) som behandlar intimsfärens problem och 
frågor och dels den politiska offentligheten som behandlar frågor kring förhållan-
det mellan staten och socialsfären.33  

Anledningen till att de offentliga sfärerna ligger inom privatområdet är för att 
det just är privatpersonernas offentlighet, Habermas beskriver den borgerliga of-
fentligheten som ”de till publik församlade privatpersonernas sfär”, och att de 
genom den agerar en slags mellanhand mellan det privata och den offentliga mak-
ten. 34 Till skillnad från i det feodala samhället agerar dock publiken inte bara mot-
tagare utan också motspelare, det offentliga som tidigare enbart tillhörde den of-
fentliga makten har nu delats och utgör även ett forum som publiken kan nyttja för 
att agera motpart till samt utöva påverkan på staten. Denna lärda publik utgör 
också en kritisk sfär mot de ingrepp som den offentliga makten gör både i det pri-
vata hushållet och i det sociala livet.35 De använder helt enkelt den offentlighet 
som överheten reglerar och vänder den mot den offentliga makten själv.  

                                                
32 Återgivning av tabellen som finns i Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 37. 
33 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 36-38. 
34 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 35. 
35 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 31. 
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Den borgerliga offentlighetens förfall 
Publikens, alltså borgarnas eller de bildade klassernas, åsikter om offentliga ange-
lägenheter blir det som kallas ”den allmänna opinionen” och som kan påverka och 
forma den offentliga makten. För att göra det använder de sig av privatområdets 
offentlighet som omfattar olika sociala forum där privatpersoner kan samlas och 
föra allmänna diskussioner och debatter för att komma fram till en konsensus om 
vad som är bäst för allmänheten. Inom det här området utvecklas också en ny re-
torik, istället för aristokratins höviska fraser använder den borgerliga offentlighet-
en det kritiska resonemanget. Eftersom ”alla” får vara med i diskussionen formas 
genom den en vilja som är allmän och, i den borgerliga föreställningsvärlden, rätt, 
legitim och sann. Men då detta endast fungerar som princip om den faktiskt gäller 
alla, och inte bara några få som uppfyller kraven på egendom och bildning, så 
finns det en motsättning i den. En motsättning som bara kan döljas så länge det är 
samma sociala skikt som sitter på egendom, bildning och rösträtt och som också 
ser sig som allmänheten.36  

För att bland annat kunna garantera möjligheten att ha sammankomster och 
föra sina diskussioner frammanade det borgerliga skiktet grundlagar gentemot 
staten som handlade om till exempel yttrandefrihet, åsiktsfrihet, likhet inför lagen, 
skydd av privategendom, med mera.  Men till följd av den här borgerliga mo-
dellen med till exempel yttrandefrihet som mänsklig rättighet blev det svårt att 
inte se även egendomslösa människor som medborgare med rätt att till exempel 
rösta. Det borgerliga skiktet hade dock problem med hur vida obildat folk skulle 
kunna delta i deras diskussioner med kritiska resonemang, samt varför de utan 
skulle ges möjlighet till majoritet över de med egendom. Folket å sin sida ansåg 
att även de skulle ha de rättigheter som borgarna ansåg sig ha, de började även 
ifrågasätta idén om privategendom som social institution. Under slutet av 1800-
talet började folket mobilisera sig och till exempel arbetarrörelsen började ställa 
krav på att få delta i det offentliga rummet. Genom utökad rösträtt samt olika ut-
bildningsreformer kunde allt fler medborgare få tillträde till den borgerliga offent-
ligheten.37  

Under sekelskiftet började det som Habermas kallar för ”den offentliga bor-
gerlighetens förfall”, en strukturomvandling av den borgerliga offentligheten och 
dess förhållande till den offentliga makten. På slutet av 1800-talet, samtidigt som 
arbetarrörelsen hördes allt mer, började staten reglera allt mer i samhället samt 
utveckla nya funktioner. Till exempel utvecklas en omfattande socialpolitik, utö-
kad kontroll över ekonomin, ett växande ”utbud” av ”offentliga” tjänster med 
mera, allt det som utgör ”välfärdsstaten”. Det som till slut sker kallar Habermas 
för ”förstatligande av samhället” och ”församhälleligande av staten”, att staten 

                                                
36 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 91-96, 106-197. 
37 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 84-89. 
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griper in allt mer på det privata området med olika reformer och interventioner 
samtidigt som det privata området går in i staten genom till exempel den utökade 
rösträtten, partipolitik och intresseorganisationer.38 Sekelskiftet utgjorde alltså en 
turbulent tid där den offentliga borgerligheten, i och med församhälleligandet av 
staten och förstatligandet av samhället, började förlora sin maktställning i form av 
mellanhand mellan samhälle och stat.  

Bourdieu  
En annan teoretiker som, bland annat, har studerat de högre skikten är sociologen 
och kulturantropologen Pierre Bourdieu. Med sitt sätt att kombinera teoribildning 
med empiriska undersökningar har han blivit en av de stora teoretikerna inom 
samhällsvetenskapen och hans teorier om till exempel habitus har fått stort ge-
nomslag. Det kan vara svårt att separera specifika delar av Bourdieus teoribild-
ning från helheten då de olika delarna ofta går in i varandra på olika sätt. Jag 
kommer dock att fokusera på hans teorier om symboliskt kapital samt teorierna 
kring smak som social distinktion som presenteras i storverket La distinction: 
critique sociale du jugement, på engelska översatt till Distinction: A Social Criti-
que of the Judgement of Taste. I den behandlar han de kulturstudier som han ut-
förde 1963 samt mellan 1967 och 1968, och presenterar teorier kring relationen 
mellan bland annat smak och klass.39  

Smak som social distinktion 
I studien av smak kom Bourdieu fram till att det finns en stark relation mellan 
kulturella praktiker (samt tillhörande åsikter) och både utbildning och socialt ur-
sprung.40 Enligt honom är smak ett sätt att fastställa sin egen position i samhället 
genom att samtidigt ta avstånd från andra grupper. Genom att ha en estetisk ställ-
ning till exempelvis inredning eller klädsel kan en person befästa och upprätthålla 
sin position i det sociala rummet. Han menar också att när en smak måste rättfär-
digas, försvaras eller försäkras så sker det alltid i form av en negation, ett av-
ståndstagande. En smak beskrivs genom att förklara vad det inte är och innebär 
alltså alltid en avsmak för andra smaker. Ett estetiskt val görs i opposition till de 
valen som görs inom andra grupper i samhället, speciellt de som ligger i närmast 
konkurrens i hierarkin och mer specifikt till de som har en lägre ställning. Enligt 
Bourdieu blir avsmaken för andra gruppers smak i förlängningen också en avsmak 
för deras livsstil, vilket han också påpekar kan vara ett av de största hindren mel-

                                                
38 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 139-148. 
39 Bourdieu, P. (1984), Distinction: a social critique of the judgement of taste. 
40 Bourdieu, P. (1984), Distinction: a social critique of the judgement of taste., s. 13. 
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lan klasserna. Något av det mest oacceptabla för de som anser att de sitter inne på 
den legitima kulturen, alltså de dominerande klasserna i samhället, är när deras 
smak integreras med en smak som enligt deras egen smak ska hållas separerat.41 
På så sätt sker det alltid en cirkulation av trender där överklassen anammar en ny 
smak när de undre klasserna tar över den gällande, till exempel när det börjar pro-
duceras billigare kopior av dyrt mode eller dyra inredningsdetaljer. Den domine-
rande klassens smak tappar sin makt när den anammas av den breda massan.42 
Generellt ser dock inte Bourdieu de strategiska funktionerna med uttryck av smak 
som något medvetet hos enskilda personer, oftast upplevs smaken som något ”na-
turligt” och subjektivt istället för inlärt och anammas oftast omedvetet. Personer 
som växer upp inom den dominerande klassen får till exempel lära sig ”bra” smak 
från barnsben genom sin uppfostran från föräldrarna och sedan i skolan.43  

Smak kan också ha en ödesmättad form. Den dominerande klassen har en 
större frihet att välja medans de mindre bemedlade klassernas valfrihet rör sig 
kring det som ryms inom ett av situationen begränsat område av möjligheter. De 
omöjliga förpassas till dagdrömmar och smak blir snarare en manifestation av det 
som är nödvändigt.44 På liknande sätt menar Bourdieu att folk kan elimineras, eller 
eliminera sig själva, från till exempel politiken eller skolan. Historiskt sett har 
människor uteslutits ur sammanhang på grund av att de i frånvaro av utbildning, 
egendom eller adelstitlar inte har ansetts ha något att säga till om, men det syste-
met fungerar också i det dolda. Genom att vissa grupper socialt tillskrivs vissa 
kompetenser och andra inte påverkar det vilka grupper som sedan kommer anse 
sig ha viljan eller förmågan att ta sig an till exempel politiken eller utbildningssy-
stemet. De som inte har tillskrivits den kompetensen eliminerar ofta sig själva 
med anledningen att de inte är intresserade eller helt enkelt att de inte känner sig 
ha kompetensen eller fallenheten för det. Enligt Bourdieu yttrar sig dessa före-
ställningar om den socialt tillskrivna kompetensen som en omedveten disposition, 
en slags smak. De som eliminerar sig själva är också ofta de som de dominerande 
hade eliminerat om de hade kunnat, men på det här sättet erkänns elimineringen 
som legitim även av den utsatte eftersom personen själv har bidragit till den. 45 

Symboliskt kapital 
Att ha rätt smak kan vara ett slags symboliskt kapital. Precis som smak i sig ge-
staltar det symboliska kapitalet en distinktion mellan grupper, eftersom det sym-
boliska kapitalet utgör de verktyg och resurser som en grupp kan använda till sin 
fördel gentemot andra grupper. Begreppet symboliskt kapital har en central plats i 

                                                
41 Bourdieu, P. (1984), Distinction: a social critique of the judgement of taste, s. 56-60. 
42 Bourdieu, P. (1997), Kultur och kritik: anföranden, s. 217. 
43 Bourdieu, P. (1984), Distinction: a social critique of the judgement of taste, s. 56-57. 
44 Bourdieu, P. (1984), Distinction: a social critique of the judgement of taste, s. 178. 
45 Bourdieu, P. (1997), Kultur och kritik: anföranden, s. 261. 
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Bourdieus teorier. Ett symboliskt kapital kan ha vilken form som helst, social, 
kulturell eller ekonomisk och handla om allt från tillgångar och egenskaper till 
kompetenser och färdigheter. Dess form och dess värde bestäms dock av sitt 
sammanhang och kräver också att andra känner igen det, erkänner det samt till-
skriver det värdet.46 Ett kapital måste alltså legitimeras för att det ska få ett symbo-
liskt värde, därför kan vissa saker utgöra ett värdefullt symboliskt kapital i en si-
tuation men vara värdelöst i ett annat. Kunskap om medeltida riddarromaner kan 
vara ett värdefullt symboliskt kapital på en litteraturvetenskaplig institution men 
helt värdelöst ibland en grupp biologer som samlar prover i regnskogen. På 
samma sätt kan ägandet av en köttfabrik väga tungt som symboliskt kapital i vissa 
kretsar medans det inte skulle ge någon vidare hög status bland till exempel vega-
ner. Det kan också vara möjligt att omvandla exempelvis det ekonomiska kapitalet 
till ett symboliskt kapital. Genom att till köpa litteratur eller betala för att se tea-
terföreställningar och liknande kan en person skaffa sig symboliskt kapital i olika 
kulturella sammanhang. Det går också att betala för att få en högre utbildning och 
på så sätt öka sitt symboliska kapital på olika områden. 

Bourdieu kopplar symboliskt kapital till makt och menar att man måste kunna 
använda sig av rätt symboler på rätt sätt för att kunna tillskansa sig makt i sam-
hället. De symboler som krävs för att få makt bestäms av den rådande klassen 
eftersom de inte har någon konkurrens från andra klasser. Den rådande klassen 
bestämmer också symbolernas hierarkiska ordning samt premisserna för den gil-
tiga diskursen. På så sätt skapas och bibehålls kontroll också över de kriterier som 
bland annat utgör den goda smaken. Strategierna för att uppnå konserverandet av 
den egna klassen är defensiva och kan verka i det fördolda och underförstådda då 
”den dominerande klassen bara behöver vara som de är för att vara som man bör 
vara”.47 På grund av maktskillnaderna kan den rådande klassen också premiera sin 
egen världsbild framför andra gruppers och genom det ge den egna världsbilden 
en känsla av att vara naturlig och där med legitim. Att ett område får legitimitet 
gör i förlängningen också att det blir än mer nödvändigt att ha ett symboliskt kapi-
tal eller kompetens inom det. Ett exempel på det är utbildningssystemet.48 Skolvä-
sendet och utbildningssystemet har blivit så pass legitimerat i samhället att det är 
förödande att inte ha varit en del av det och att inte ha någon form av utbildning.  

                                                
46 Bourdieu, P. (1999), Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori, s. 97. 
47 Bourdieu, P. (1997), Kultur och kritik: anföranden, s. 216. 
48 Bourdieu, P. (1984), Distinction: a social critique of the judgement of taste, s. 86. 
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Metod 
Då ämnet för den här uppsatsen omfattar en tidsperiod som ligger ganska långt 
tillbaka i tiden har tillvägagångssätten för att utföra studien varit begränsade. För 
att hitta material har jag börjat med att söka på olika representativa sökord i 
bibliotekets databaser men också bland till exempel Runebergs digitaliserade 
material. Jag har också tittat närmare på vilket material tidigare forskning har ba-
serats på för att sedan leta mig vidare utifrån dem. När jag väl hittat en del materi-
al från tidsperioden har jag också kunnat nysta vidare med hjälp av de hänvis-
ningar som textförfattarna gör till andra publikationer som rör ämnet. Folkbiblio-
teksbladet som gavs ut mellan 1903 och 1911 har varit en värdefull källa i detta 
avseende då den innehåller många recensioner av samt kommentarer om samtida 
publikationer rörande folkbildning och folkbibliotek. Då allt publicerat material 
från den här tiden inte nödvändigtvis går att få tag på idag och då det är möjligt att 
vissa grupper inte publicerade sina åsikter i frågan finns det en risk för at åsikterna 
som framkommer av materialet blir något ensidiga. Urvalet har jag därför gjort 
med målsättningen att det dels ska bestå av texter skrivna av personer som ansågs 
vara framstående i biblioteks- och bildningsfrågan men också komplettera dessa 
med texter publicerade i tidskriften Folkbiblioteksbladet då de är skrivna av både 
mer framstående personer och även privatpersoner. 

 När jag har genomfört textanalysen har jag försökt att läsa materialet så öppet 
som möjligt för att skapa mig en helhetsbild av innehållet. Sedan har jag läst om 
texterna med de valda teorierna och frågeställningarna i bakhuvudet för att kunna 
urskilja mönster, återkommande inslag och motsättningar i materialet. Att genom-
föra en textanalys innebär ett göra ett tolkningsarbete, det finns alltid olika sätt att 
läsa texterna på och olika personer kan göra olika tolkningar.49 Det är därför vik-
tigt att påpeka att det som presenteras i det här arbetet alltså är min tolkning av 
materialet. Eftersom ämnet redan är relativt väl utforskat har jag valt att ha en 
dialog med tidigare forskning för att på så sätt kunna diskutera och förhålla mig 
till andra tolkningar. Textanalysen som jag har utfört är en samhällsvetenskapligt 
inriktad analys, vilket innebär att den är utförd i ett försök att förstå ett fenomen i 
samhället. Därför har det också varit viktigt att kontextualisera texterna, att läsa 
dem utifrån det sammanhang de skrevs i.50 En del av arbetet har därmed bestått av 
att jag har läst om samhället så som det såg ut under sekelskiftet, för att sedan 

                                                
49 Boréus, Kristina (2011), ”Texter i vardag och samhälle”, s. 148. 
50 Boréus, Kristina (2011), ”Texter i vardag och samhälle”, s. 149. 
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kunna läsa och diskutera texternas behandling av folkbiblioteket och folkbildning 
utifrån en större samhällskontext.  
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Samhället kring sekelskiftet 

Precis som Habermas antyder i studien om den borgerliga offentligheten så var 
sekelskiftet en tid då stora förändringar skedde, på flera olika plan. I det här av-
snittet kommer jag att ge en grov översikt över hur samhället såg ut kring sekel-
skiftet för att sedan kunna diskutera folkbibliotekets utveckling utifrån en sam-
hällskontext.  

Ett samhälle i förändring 
Det svenska samhället under 1800-talets senare hälft var ett samhälle som prägla-
des av förändring, oro och polarisering. Ståndssamhället hade luckrats upp, 1866 
ersattes ståndsriksdagen med en tvåkammarriksdag och den gamla kontrollen fun-
gerade inte längre.51 Industrialisering, urbanisering och emigration skapade turbu-
lens i samhället vilket ledde till nya samhällssituationer och sociala problem. 
Traditionella normer kring hierarkier, värderingar och lojalitet var inte längre vad 
de varit och den sociala arenan var under ombyggnad. Jordbrukens roll började 
minska i takt med att antalet industriarbetare växte och ett särskilt hot ansågs 
komma från de lågavlönade arbetarna, både på landet och i städerna.52 Samtidigt 
ökade nationalinkomsten och förutom en depression som slog Sverige mellan år 
1908 och 1909 ökade tillväxten och produktiviteten snabbt. Moderniseringen av 
Sverige var i full gång; användningen av elektricitet utökades, järnvägar byggdes 
ut, telefoner blev allt vanligare, några enstaka bilar började rulla på gatorna och 
cyklar fanns i de flesta hushåll.53 Många av de som befann sig i toppen av hierar-
kin insåg att det gamla samhället var ett minne blott, de behövde komma fram till 
ett nytt sätt att hantera medborgarna på som kunde ge stabilitet samtidigt som det 
förhindrade att de gamla maktförhållandena behövde genomgå allt för stora för-
ändringar. Lösningen ansågs bland annat ligga i att förändra arbetarklassens mora-
liska situation istället för den ekonomiska. Om arbetarna och bönderna kunde in-

                                                
51 Gougoulakis, P. (2006), Bildning och lärande. Om folkbildningens pedagogik, s. 34. 
52 Frykman, J. & Löfgren, O. (1979), Den kultiverade människan, s. 117-118; Torstensson, M. (1996), Att 
analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna: exemplet Sverige och några jämförelser med 
USA, s. 34-35. 
53 Boëthius, U. (1989), När Nick Carter drevs på flykten, s. 13-14. 
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ternalisera de borgerliga idealen kanske också deras upproriskhet kunde stävjas 
och deras oro och strävan vändas mot något annat. De behövde kultiveras och 
bildas enligt borgerliga normer.54 

 I Den kultiverade människan skriver etnologerna Frykman och Löfgren att 
den kultiverade människan är en slags symbol för en livsform eller ideologi som 
började växa fram under 1700-talet i form av den borgerliga klassen. De var eko-
nomiskt välmående och la vikt i ”inre kvaliteter” och ”eviga värden” i motsats till 
dåtidens aristokrati och hov som präglades av ytlighet och tillgjordhet. Kulturen 
blev en bärare av de ”äkta” idealen och kring sekelskiftet har den borgerliga klas-
sen odlat fram en ”finkultur” som en del av sin livsstil. Enligt Frykman & Löfgren 
var den borgerliga klassen sekelskiftets vinnare som inte bara vann politiskt utan 
också ekonomiskt och socialt. På grund av detta blev den borgerliga kulturen 
normgivande för de andra grupperna i samhället och legitimerade genom det den 
egna klassens ställning. Med kulturen som verktyg kunde den borgerliga klassen 
också föra en kamp om vems definition av verkligheten som var den giltiga, till 
exempel genom att arbeta för att ”kultivera” de andra samhällsskikten.55 Under 
andra hälften av sekelskiftet blev det också vanligare med ett ”medlidandet” som 
visade sig i en vilja att förmildra omständigheterna för fattiga och arbetare.  Det 
resulterade i att många välgörenhetsföreningar och privata initiativ startades vid 
den tiden. Avsikterna var visserligen ofta ”ädla” men ledde till att de skillnader 
som fanns mellan klasserna förstärktes ytterligare. Problemet ansågs inte ligga i 
samhällets strukturer utan hos individen, fattigdomen var ett moraliskt problem 
och välgörenheten gick främst ut på att ge kläder, förnödenheter och goda råd om 
att sköta sig. De fattiga hade helt enkelt inte tagit vara på de chanser och möjlig-
heter som livet erbjudit och fattigdomen tydde även på en bristande självdisciplin, 
om de hade haft självdisciplin hade de kunnat ta sig upp ur fattigdomen.56  

Just försöken till disciplinering av arbetarna blev särskilt tydlig under senare 
delen av 1800-talet. Antalet industriarbetare i Sverige ökade kraftigt under den här 
tiden och sedan 1889 respektive 1898 organiserade sig arbetarna både politiskt 
och fackligt. Det socialdemokratiska partiet växte kraftigt under sekelskiftet gick 
från ungefär 10 000 medlemmar 1895 till över 100 000 innan storstrejken 1909. 
Detta gjorde borgarna rädda, det samhälle som förespråkades av socialdemokra-
terna utgjorde ett direkt hot mot borgarnas livsstil med till exempel privat ägande-
rätt. Just vid sekelskiftet kulminerade disciplineringsprojektet. Lagarna var 
skärpta, allt fler åtal väcktes och ledde till stränga rättstillämpningar. Även den 
restriktiva alkoholpolitiken var en del av disciplineringen och pressen tillsammans 
med folkrörelserna fick dela på rollen som moraliska fostrare. Kunde borgarna få 

                                                
54 Frykman, J. & Löfgren, O. (1979), Den kultiverade människan, s. 117-118. 
55 Frykman, J. & Löfgren, O. (1979), Den kultiverade människan, s. 222. 
56 Frykman, J. & Löfgren, O. (1979), Den kultiverade människan, s. 220. 
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arbetarna att anamma de borgerliga normerna och rätta sig efter dem skulle pro-
blemen lösas och de skulle inte längre behöva vara rädda.57   

Ungdomen 
Mycket tack vare industrialiseringen och den minskade barnadödligheten ökade 
befolkningen kraftigt med 2,2 miljoner människor mellan 1850 och 1914. Detta 
trots att ungefär 750 000 svenskar emigrerade till Amerika och att det skedde 
medveten barnbegränsning från slutet av 1880-talet. Resultatet blev dels att ande-
len äldre i landet ökade snabbt men också att åldersgruppen som utgjordes av 
ungdomar hade en stor tillväxt. Under den här tiden gjordes också begränsningar i 
reglerna kring barnarbete, efter 1884 fick 12-14åringar arbeta högst sex timmar 
och 14-18åringar högst tio timmar om dagen. Det var inte längre lika lönsamt med 
barnarbete, dessutom gjorde arbetet att barnens skolgång begränsades. 58 Beslutet 
om en obligatorisk folkskola hade fattats 1842 med målet att ”det uppväxande 
släktet” skulle formas till nyttiga, kristliga medborgare. Det bestämdes att det 
skulle finnas en skola i varje socken, helst fast, med minst en utbildad lärare. Där 
skulle barnen lära sig läsa, skriva, räkna samt få kunskaper om katekesen, biblisk 
historia, naturlära och geografi. De skulle även ägna sig åt kyrkosång och gym-
nastik. I socknen skulle det också finnas en skolstyrelse där ordförandeposten in-
nehölls av kyrkoherden.  Folkskolan fick dock en trög start, 1847 fick bara hälften 
av de som omfattades av skolplikten undervisning, dessutom gick hälften av de 
som fick undervisning i kringflyttande skolor. Skolk hörde inte till ovanligheterna 
och barnens skolgång beräknades till högst ett år per barn.59 På 1860-talet började 
läget förbättras i och med att småskolor inrättades och folkskoleinspektörer bör-
jade bedriva verksamhet. Efter tio år läste alla elever en ”minimikurs” där de fick 
lära sig biblisk historia, skrivning, räkning och kyrkosång, nästan hälften fortsatte 
även läsa ett steg till, ”över minimum” som innebar undervisning i geografi och 
historia. Från och med 1882 utökades också skolplikten till sex år.60  

I Ellen Keys bok Folkbildningsarbetet med särskild hänsyn till skönhetssin-
nets odling. En återblick och några framtidsönskningar som publicerades 1906, 
alltså 18 år efter restriktionerna kring barnarbetet infördes, finns det ett avsnitt 
med en undersökning av samt kritik mot undervisningen på landsbygden. Enligt 
folkskolestadgan skulle barn få undervisning åtta månader per år, detta efterfölj-
des dock inte och Key menar att inte ens hälften av skolorna på landsbygden följ-
de detta. Flera skolor använde istället halvtidsundervisning och vid 565 skolor 
(Key estimerade det till 4,8%) utgjorde undervisningen per lärjunge som mest två 
månader och tio dagar. Enligt lagen var det förbjudet att låta barn fabriksarbeta 
                                                
57 Boëthius, U. (1989), När Nick Carter drevs på flykten, s. 250-251, 259-262. 
58 Boëthius, U. (1989), När Nick Carter drevs på flykten, s. 14-16. 
59 Vestlund, G. (2010), Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning, s. 40-41. 
60 Vestlund, G. (2010), Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning, s. 52. 
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om det hindrade deras skolgång, men det kunde prästerna gå runt genom att tillåta 
halvtidsläsning och utexamination vid 11-12 års ålder. Hon menade att undanta-
gen från folkskolestadgan i relativt få fall faktiskt hade belägg i de lokala förhål-
landena och att man inte heller kunde skylla det på kommunernas fattigdom. En-
ligt en lektors beräkningar skriver Key att bara 10% av landsbygdens folkskolor 
sköttes enligt lag och att de ”halft vanskötta” samt de ”helt vanskötta” var nästan 
proportionellt fördelade på de lågt skattade kommunerna. Hon poängterade också 
att barnen, på grund av förhållandet mellan kyrkan och skolan, fick spendera allt 
för mycket tid av de knappa studierna på katekes och bibliska. Det är ett eländigt, 
skriver hon, att 93% av landets barn fostras i en skola där så mycket tid ägnas åt 
religiösa studier.61 

En stor anledning till att ungdomen var så omdebatterad under sekelskiftet var 
att synen på den perioden i livet hade förändrats väldigt mycket. Tidigare hade 
barnen, speciellt i de lägre klasserna, ansetts bli vuxna samt anammat en vuxenroll 
med allt det innebär betydligt tidigare. Medelklassen ville däremot skjuta fram 
vuxenlivet och med tiden växte en ny period mellan barndom och vuxenhet fram, 
ungdomen. Att ungdomen växte fram i takt med kapitalismen och industria-
liseringen är ingen slump, borgerlighetens barn behövde utbildas för att klara de 
nya kunskapskrav som uppstod och därför behövde även studietiden förlängas. 
Det ansågs också viktigt att ungdomen skulle få tid att ”mogna”, alltså ta till sig 
borgerlighetens normer och tankevärld. På grund av att allt fler barn överlevde sin 
barndom blev det mer lönsamt att faktiskt betala för barnens utbildning samtidigt 
som välståndet ökade.62  

Under 1800-talet började det också komma många klagomål över hur allmo-
gen hanterade sina barn. Kritiken riktades dock inte mot de fysiska övergreppen 
och barnagan utan handlade om bristande disciplinering och fostran. Barnen i 
bondesamhället fick oreflekterat lära sig de arbetskunskaper som krävdes på går-
den genom att delta sysslor och imitera de vuxnas beteenden. Utmanade de grän-
ser eller tabun blev de sanktionerade med en avhyvling eller en vuxens vredesut-
brott och att barn blev offer för stryk och övervåld var vanligt bland bönder och 
proletärer även mot slutet av 1800-talet. I det borgerliga hemmet började man 
anamma nya uppfostringsprinciper. Barnen bestraffades inte längre med aga utan 
genom att de vuxna spelade på deras skuldkänslor för att få dem att lära sig själv-
disciplin och självkontroll. Till skillnad från hur det såg ut för barnen som växte 
upp i en allmogemiljö började barnen i den borgerliga klassen också avskärmas 
från olika aspekter av vuxenvärlden. Till exempel sexualiteten blev väldigt tabu-
belagd och genererade mycket osäkerhet och ängslighet bland föräldrar som aktivt 
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skulle övervaka barnen för att tvinga dem till självbehärskning även på det områ-
det. 63 

Även i skolorna ”skyddades” ungdomarna från vuxenvärlden, om de fick kon-
takt med verkligheten kunde de mogna för snabbt vilket också var oroande med 
arbetarnas ungdomar. De lämnade sina föräldrar alldeles för tidigt för ett liv utan 
uppfostrande föräldrar vilket i förläningen ansågs leda till att de blev omogna och 
ansvarslösa som vuxna. Men de borgerliga barnen internaliserade inte de borger-
liga normerna enbart genom föräldrarnas kontroll, disciplinering, uppfostran och 
etikettlektioner vid middagarna utan också genom olika lekar i barnkammaren där 
barnen till exempel lekte olika yrkesroller. De borgerliga barnen fick också ett 
stort självförtroende genom de förväntningar som föräldrarna hade och även den 
uppmuntran som många föräldrar gav sina barn.64 På så sätt uppfostrades de till 
nya, självsäkra samhällsmedborgare som hade internaliserat alla normer och reg-
ler som krävdes för att hålla sig i det sociala toppskiktet. 

Smuts, orenhet och hygien 
Under 1800-talet nedkämpades, mycket tack vare hälsovårdsnämnderna och lä-
karna, många sjukdomar som tidigare haft förödande konsekvenser. Flera av sjuk-
domarna orsakades just av brister i den personliga hygienen, smutsiga miljöer och 
orenliga boendeförhållanden. Men det var inte bara på grund av de medicinska 
framgångarna som smuts, orenhet och hygien var viktiga begrepp under sekelskif-
tet.65 I Sverige rådde länge ett ståndssamhälle med tydliga gränser mellan adel, 
präster, borgare och bönder. De som inte passade in i kategorierna befann sig van-
ligtvis längst ner och undveks av de resterande stånden på grund av att de troddes 
ha en rituell orenhet. Under senare delen av 1800-talet började ett nytt samhälle 
växa fram, gamla gränser började luckras upp och en ny klass bestående av arbe-
tare började göra sig hörd. Samtidigt växte sig den borgerliga klassen och blev 
starkare vilket genererade ett behov av att markera sin särart gentemot de undre 
och de övre klasserna i hierarkin. För att kunna göra det användes orenhetsföre-
ställningar, osäkerhet och skam.66 Den allmänna uppfattningen under den här tiden 
var dock att bönder var smutsiga medans borgare var rena och så småningom blev 
renligheten till ett moraliskt problem som hindrade frigörelsen och utjämningen 
till ett bättre samhälle. Något av det viktigaste i kultiveringen av bönderna och 
arbetarna var att få dem att inse vilken smuts de levde i och hur bristande deras 
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 28 

hygien var. Av denna anledning utsattes de för en systematisk propaganda under 
1800-talets gång, en propaganda vars syfte var att inte bara lära dem renlighet när 
det gäller hemmet och den fysiska kroppen utan även att vara rena i tanke, ord och 
handling. 67 Renlighet gällde alltså inte bara den fysiska tillvaron för att få bukt 
med sjukdomar och bakteriespridning, utan även det sociala livet och det inre 
själslivet.  

Frykman och Löfgren skriver att renhetsregeln handlar om kulturens seger 
över naturen. Att uppfostra barnen handlar om att lära dem ta avstånd från det 
djuriska beteendet och tillskansa sig ett mer kultiverat, ”mänskligt” sätt. Barnen 
måste lära sig att kontrollera sig, inte dregla, rapa och så vidare. På samma sätt 
som barnet var underordnat sina föräldrar var också andra människor närmare 
naturen underordnade de som var mer ”civiliserade”. Ju högre upp i samhällshie-
rarkin, desto hårdare tyglar man sin kropp och desto mindre friheter kan man ta 
sig i det egna hemmet. På så sätt fungerar föreställningen om orenhet som en för-
svarare av hierarkin då de som inte behärskar den kontrollerade livsstilen eller kan 
använda sig av koderna riskerar att bli utstötta och förlöjligade.68 Enligt forskare 
präglades den tidiga industrialiseringens arbetare av osäkerhet när det gällde ren-
lighet och hygien. På grund av propagandan som de utsattes för i olika former, 
bland annat Folkskolans läsebok, visste de vilka normer som gällde och hade 
också i viss mån internaliserat borgarnas värderingar. Det var viktigt att hålla sig 
hel och ren, men på grund av ekonomi och yttre omständigheter var det svårt att 
gör det i den miljö de levde i. De lärde sig att de behövde ta avstånd från sin egen 
smutsiga och djuriska värld för att kunna sträva upp mot den finare. 69 ”Det milda 
föraktet uppifrån och skammen nerifrån vaktar på var sin sida över att de sociala 
gränserna hålls intakta.” 70 

Social- och själslig hygien 
I avhandlingen Normalitetens gränser: En studie om 1900-talets mentalhygieniska 
diskurser skriver Katarina Piuva att den hygieniska rörelsen var stark under slutet 
av 1800-talet och att man applicerade hygieniska aspekter på i princip alla delar 
av det sociala. ”Social hygien”, ”samhällshygien” och ”skolhygien” är exempel på 
begrepp som användes och indikerar att idéerna om hygien och renlighet som 
fanns inom den medicinska praktiken överfördes till det sociala livet. Tillsam-
mans ville medicinen och moralen förändra samhället till det bättre. Piuva nämner 
tidskriften Social tidskrift, utgiven mellan 1901 och 1917, som ett exempel på ett 
forum för upplysning och diskussion om social hygien. Tidskriftens fokus var ofta 
fattigdom och dess konsekvenser och Piuva menar också att det genomgående i 
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tidskriften kan urskiljas en socialhygienisk tanke om att individer kan bära på en 
social smitta och att till exempel beblandning med sådana individer var ohälso-
samt. I tidskriften är framförallt två hygieniska begrepp som används, ”social hy-
gien” och ”själshygien”. Den sociala hygienen användes som motkraft mot den 
materiella fattigdomen och själshygienen för att avhjälpa brister i andlighet och 
förstånd. Båda innebär en relation mellan renlighet och moral som gäller både 
miljö och tankeliv.71 Detta syns till exempel i boken Själslifvets hygien från 1906. 
I den sammanställde Frey Svenson, professor i psykiatri och överläkare vid Upp-
sala hospital och asyl., på åhörarnas begäran de föreläsningar han höll om just 
själslivets hygien under sommarkurserna vid Uppsala universitet 1905. I boken 
skriver han att själslivet är en biologisk företeelse och att det handlar om ett or-
gans, alltså hjärnans, ”lifsyttringar” samt att det därför även har sina bestämda 
fysiska förutsättningar. Om själslivet inte hade varit en biologisk företeelse menar 
han att det inte skulle gå att tala om dess hygien då det i sig är en biologisk veten-
skap. ”Hygienen är vetenskapen om villkoren för människans hälsa”, skriver han, 
och målet med den är att kunna avlägsna de element som är skadliga för männi-
skan samt stärka människans motståndskraft.72  

Boken är uppdelad i tre delar, ”Samhällshygien”, ”Det ärftliga anlagets hy-
gien” och ”Individuell psykisk hygien” vilket visar på hur idén om hygien använ-
des på flera olika områden. Svenson menar att samhället är en produkt av själsli-
vets verksamhet och att de båda gått från en enklare sort till en mer sammansatt 
men att båda har sina ofullkomligheter som behöver vidareutvecklas. Samhället 
som det såg ut då ansåg han inverka ofördelaktigt på individens själsliv, det hind-
rade själslivets fria utveckling och kunde till och med framkalla sjukliga ändring-
ar.73 Det ärftliga anlagets hygien innebär, som antyds, de anlag som ärvs av föräld-
rarna. Den individuella psykiska hygienen däremot handlar om de villkor som kan 
få individen att utveckla den största möjliga intellektuella förmåga, harmoni, 
känslostyrka och målmedvetna handlingskraft. Dessa villkor rör alla aspekter av 
livet, allt från uppfostran, samlevnad och nöjesliv till fysisk aktivitet och förströ-
elsesysslor. Exempelvis ansåg han det viktigt att inte påverka barnens fantasi allt 
för mycket, därför skulle de inte få ta del av sagor innan skolåldern. Genom för 
mycket ”sagonjutning” i barndomen kunde man bli ”omöjlig för en samhällsnyttig 
existens” eller så kunde det framkalla en osund böjelse för mystik och vidske-
pelse. Barnen kunde också bli mörkrädda vilket, förutom att orsaka barnen ett 
djupt lidande, kunde grundlägga en vantolkning av naturen.74 
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Nöjeslivet och kulturen 
Högkonjunkturen under sekelskiftet gjorde att nöjeslivet fick ett stort uppsving 
och att utbudet ökade. Framförallt ökade valmöjligheterna för den breda massan, 
men det ökade även för finsmakarna. Att utbudet ökade och konkurrensen hård-
nade gjorde också att klyftan mellan finkulturen och populärkulturen blev större. 
Bland annat musiken som riktade sig till den borgerliga eliten blev mer svårtill-
gänglig och specialiserad medans den som riktade sig till massan istället förenkla-
des. Restaurang- och kafélivet utvecklades och blev som en borgerlig salong för 
medelklassen med sitt ökande välstånd. Sveriges första biograf öppnades 1896 i 
Malmö och antalet växte kraftigt de kommande decennierna. Filmen blev en stor-
industri med äventyrsfilmen i fronten och på grund av dem blev biograferna före-
mål för hård kritik. De filmer som visades ansågs vara skadliga, särskilt för barn 
och ungdomar. Samtidigt var både tiden och ekonomin väldigt begränsad för arbe-
tarna under slutet av 1800-talet, arbetstiden kunde vara uppemot 12 timmar på 
vardagarna vilket, tillsammans med den knappa ekonomin och de avlägset be-
lägna bostäderna, begränsade möjligheterna att roa sig med aktiviteter på friti-
den.75 Den snabba utvecklingen av nöjeslivet lockade ut folket ur sina hem och 
erbjöd istället nöje och förströelse i de offentliga lokalerna. Detta var något som 
oroade borgerligheten eftersom de verkade förlora kontrollen över den bildade 
ungdomen. Arbetarungdomen hade visserligen länge spenderat mycket tid på of-
fentliga platser utan någon förälder som kunde uppfostra dem, men nu verkade det 
som att även den bildade ungdomen var på väg åt samma håll.76  

Litteraturen och bokmarknaden 
Sverige låg länge efter i utvecklingen jämfört med andra länder i Europa. Det var 
först med den borgerliga expansionen som en litterär tradition kunde utvecklas 
och det tog lång tid för skönlitteraturen att dra till sig borgerlighetens intresse. En 
av de genrer som var tidiga med att få en läsekrets var rövarromanerna i början på 
1800-talet, den lästes i alla skikt och lånebibliotek uppstod för att bland annat 
kunna bistå med dessa böcker. Även om boktryckarna stod för tryckningen av 
böckerna så var det bokbindarna som fick sälja de inbundna böckerna, boktryck-
arna själva fick bara sälja lösa ark. På grund av motsättningarna mellan dem som 
sträckte sig under 1600- och 1700-talet kunde boklådorna som uppstod på 1700-
talet endast sälja utländsk litteratur. På landsorten fanns det bara ett fåtal ställen 
som sålde böcker och då var det främst skolböcker eller uppbyggelselitteratur. 
Läget med en begränsad, reglerad och konservativ förlagsverksamhet var oföränd-
rat en bit in på 1800-talet, men sedan började expansionen. På 1880-talet hade den 
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svenska originalutgivningen av skönlitteratur gått upp till ungefär 70 titlar per år.77 
Även bokhandeln hade fått ett uppsving, förlagen sålde sina böcker via kommiss-
ionsbokhandlare som fick rabatter och friexemplar. Kommissionsbokhandlare var 
den största gruppen av bokförsäljare men det fanns även fria bokhandlare, bokan-
tikvariat och kringvandrande försäljare. Det såldes även böcker på marknader och 
genom bokauktioner på landsbygden. 78  

I och med att läskunnigheten blev bättre, reallönerna steg och arbetstiderna 
förkortades ökade efterfrågan samtidigt som en snabb teknisk utveckling inom 
tryckeriverksamheten gjorde att böckerna blev billigare att tillverka. Boëthius 
skriver att läsningen demokratiserades under den här tiden då det blev lättare för 
arbetare och mindre bemedlade att få tag på litteratur.79 Men även om läskunnig-
heten var bättre i landet så fanns det ekonomiska och kulturella hinder för en 
större läsande publik. Enligt Nilsson uppskattade K-O Bonnier den ”läsande all-
mänheten” till 20-30.000 runt sekelskiftet. Det var här som den borgerliga kultur-
publiken etablerades, annonser och litteraturbilagor vände sig till ”den bildade 
allmänheten”. Litteraturkritiken var prestigefull och litteraturhistoria blev ett po-
pulärt ämne att studera.80 Precis som med musiken när den expanderade skedde en 
uppdelning också på bokmarknaden. På den ena sidan fanns den ”höga litteratu-
ren” för specialister och finsmakare och på den andra fanns den ”låga litteraturen” 
för den breda massan som endast var ute efter underhållning.81  

Smutslitteraturen 
Enligt Boëthius kunde termen smutslitteratur betyda olika saker och fungerade 
mer som en samlingsbeteckning för litteratur som av någon anledning ansågs far-
lig eller skadlig oavsett vilken genre den tillhörde. Smutslitteratur kunde även 
vara benämningen på litteratur som var sexuellt anspelande eller av pornografisk 
karaktär men det var inte lika vanligt. Boëthus skriver att det var tre typer av 
”smutslitteratur” som kom att figurera mest i debatterna, redan under 1870-talet 
började kritik riktas mot ”kolportörsromanen” (senare kändare som kolporta-
geroman) och sedan började även ”dekadenslitteraturen” och ”Nick Carter-
böckerna” kritiseras.82  

Dekadenslitteraturen, även kallad den ”erotiska esteicismen”, ansågs lägga 
fokus på erotiken och skildra sexualitet i olika former på ett öppet sätt. Kritikerna 
ansåg att de genom att skriva förskönande om äktenskapsbrott och så kallad ”fri 
kärlek” förespråkade en allt för fördomsfri moral. Författarna kritiserades också 
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för ”esteticism”, att försumma moraliska frågor för bokens estetiska form, samt 
för att vara överkultiverade och pessimistiska. Dekadenslitteraturen ansågs vara 
farlig speciellt för de som redan hade anlag för ”liknande abnormiteter” eftersom 
litteraturen kunde trigga och egga på dessa abnormiteter. Boëthius poängterar 
också att många av de författare som blev hårdast angripna befann sig på vänster 
sida i politiken.83 Kolportageromanerna var dels den litteratur som såldes i häften 
där avsnitt efter avsnitt utkom i långa följetonger och såldes av kolportörer som 
gick runt och knackade dörr. Dels var det en bredare term för all litteratur man 
inte gillade som var populär bland allmänheten, då även kallat kolportagelittera-
tur. I den meningen så var även Nick Carter-böckerna en kolportagelitteratur. 
Även om kolportageromanen började få kritik redan när den blev stor i Sverige på 
1870-talet så var det under sekelskiftet man började anse att den var ett riktigt 
problem och mellan 1907 och 1912 drevs en omfattande kampanj mot den. I ett 
upprop i Social-Demokraten 1908 skrev det socialdemokratiska ungdomsförbun-
det, som var aktiva i kampen mot smutslitteraturen, att kolportagelitteraturen höll 
på att minska, men varnade också för att en annan och betydligt farligare litteratur 
hade börjat spridas. Det var Nick Carter-böckerna de talade om, böcker som var 
orienterade kring detektiver, förbrytare och äventyr och syftade till att tilltala läsa-
rens sensationslystnad.84  

Enligt Boëthius kan man koppla kampen mot smutslitteraturen till den oro 
som många kände över vissa utvecklingstendenser kring sekelskiftet, i boken om 
Nick Carter-litteraturen har han definierat tre sådana tendenser. Den första ten-
densen var den ”förvildning” som man ansåg sig se hos ungdomen. Nick Carter-
litteraturen förekom i alla åldrar och såväl på läroverken som i folkskolan, men 
ändå var det arbetarungdomen och mer specifikt de som just lämnat skolan som 
ansågs vara den oroande gruppen. Med Nick Carter-litteraturen riskerade de att bli 
så kallade ”ligapojkar” och eftersom arbetarungdomarna inte var lika övervakade 
som de borgerliga ungdomarna var det inga föräldrar som skulle gripa in och ge 
dem ”god” litteratur istället. Den borgerliga ungdomen låg istället i riskzonen när 
det kom till dekadenslitteraturen, eftersom den ändå hade en viss konstnärlig sta-
tus var det större risk att de läste den.85 Den andra oroande utvecklingstendensen 
var arbetarna som började ställa allt fler krav och bli mer och mer högljudda. 
Många var rädda också på grund av att arbetarna tycktes vara beredda att till och 
med gå emot lagen för att få som de ville eftersom de både genomförde strejker 
och begick övergrepp. De konservativa fruktade att Nick Carter-litteraturen skulle 
påverka arbetarna så att de blev ännu mer råa och respektlösa mot lagen. Genom 
kampanjen mot smutslitteraturen hoppades de även komma åt de radikala publi-
kationerna samt den socialistiska agitationen, som var den värsta smutslitteraturen 
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av dem alla. Den tredje tendensen som Boëthius nämner var att dikotomiseringen 
av det litterära fältet ansågs påverka det som Habermas kallar för den litterära 
offentligheten. Den massproducerade populärlitteraturen, som blev allt mer kom-
mersialiserad och förenklad, och l’art pour l’art-litteraturen, som hyllade estetiken 
istället för att ta ett moraliskt ansvar, hotade möjligheten att genom litteraturen 
diskutera moralfrågor och olika livsproblem i det offentliga. 86 
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Folkbildning 

Begreppets bakgrund 
I boken Folkuppfostran Folkupplysning Folkbildning ger Gösta Vestlund en över-
sikt över svenska folkets bildningshistoria. Han menar att ordet bildning i sin bok-
stavliga mening betyder ”formning efter förebild” men att det har fått olika inne-
börder beroende på i vilken kultur och under vilken period ordet har använts. Idé- 
och lärdomshistorikern Bertil Gustavsson är inne på samma spår i avhandlingen 
Bildningens väg, i den skriver han att verbet ”att bilda” kommer från latinets 
”formare” via franskans ”former”. Båda Vestlund och Gustavsson skriver att be-
greppet bildning, ”bildung” på tyska, började användas i det tyska språkområdet 
på 1700-talet för att senare komma till Sverige. Gustavsson skriver också att sy-
nen på människan som formad ur ett råmaterial kommer från den grekiska antiken 
där människans formande under bildningsprocessen liknades vid en skulptör som 
formar sten till figurer. De konstinriktade metaforerna kring bildning kom att do-
minera och genom den tyska nyhumanismen fick begreppet en estetisk prägel. 
Enligt Gustavsson finns det även en koppling mellan ”bildning” och ordet ”bild” 
som kan kopplas till det kristna ”imago Dei”, Guds bild. Han menar att bilden av 
Gud var idealet som utgjorde målet med bildningsprocessen. 87  

Vestlund menar dock att det, innan den tyska nyhumanismen, var två huvud-
strömmar i den europeiska kulturhistorien som påverkade synen på bildning och 
människan. Den ena idéströmningen menar han var den religiöst grundade ju-
diskt-kristna, och den andra den inomvärldsliga profana humanistiska. Det finns 
olika åsikter om huruvida de kristna värderingarna har påverkat humanismen eller 
om humanismen påverkade den kristna, men Vestlund menar att det fanns en av-
görande skillnad mellan dem. Den kristna omfattade i alla fall i teorin alla männi-
skor medans den humanistiska endast gällde för en utvald elit. Det var senare un-
der 1700-talet och upplysningen som man började tala om jämlikhet inom human-
ismen och, i alla fall i tanken, började inkludera alla medborgare.88 Vestlund gör 
                                                
87 Vestlund, G. (2010), Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning, s. 9; Gustavsson, B. (1991), Bildningens 
väg, s. 27-28. 
88 Vestlund, G. (2010), Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning, s. 9-10. 



 35 

också ett försök att definiera begreppet folk så som det användes då. I ett tidigt 
skede använde man begreppet ”folkuppfostran”, i och med att det inte var alla 
som kunde fostra så innebar ”folk” den del av befolkningen som skulle fostras och 
inte fostra. Det var adeln, prästerna, borgarna och de mäktiga bönderna som an-
sågs vara i stånd att fostra, de övriga grupperna som oftast också var beroende av 
”fostrarna” utgjorde ”folket”. Enligt Vestlund har folkuppfostran funnits i Sverige 
från långt tillbaka i historien till sent 1800-tal. Det var en auktoritär och konserva-
tiv syn på bildning och man ansåg att människan inte kunde eller ville utvecklas 
på egen hand. Parallellt med detta kom begreppet ”folkupplysning” att börja an-
vändas under senare delen av 1700-talet, i och med att den nya medelklassen bör-
jade ta form. Folkupplysningen influerades av den tyska nyhumanismen och den 
franska upplysningen och byggde visserligen även den på en viss auktoritär syn, 
om än mer positiv. Enligt folkupplysningen så var det bristen på upplysning som 
gjorde att folk var mer primitiva och inte att de saknade förmågan i sig. Under 
1800-talet fick folkupplysningen ett större inflytande men i takt med att arbetar-
klassen växte sig allt större så växte också synen på att folkuppfostran var något 
nödvändigt.89  

I boken För folket och genom folket. Om idéer och utvecklingslinjer i studie-
förbundens verksamhet skriver Inge Johansson, före detta ABF-ordförande, att 
begreppet bildning var en produkt av det borgerliga samhället och att borgaren 
med bildning han själv skaffat sig ansåg sig jämställd med och till och med över-
lägsen adeln vars ställning bara legitimerades av börd. Men bildning innebar 
också ett avstånd mellan borgarna och arbetarklassen, mellan de bildade och den 
okunniga och egendomslösa massan som utgjorde ”folket”. På så sätt blev bild-
ningen en symbol för borgarnas särställning som följde med och gav även folk-
bildningsbegreppet en klasstämpel.90 Forskaren Kerstin Rydbeck är inne på 
samma spår i en text om det svenska folkbildningsarbetets historia, där skriver 
hon att de folkbildningsprojekt som inleddes under sekelskiftet var initiativ som 
togs av de övre skikten i samhället och grundades i ett patriarkalt bildningsideal. 
De som behövde bildas var folket i de lägre skikten och de utgjorde därmed objekt 
för verksamheten. Hon skriver också att den folkbildningen ofta framställdes som 
en filantropisk verksamhet med målet att motverka de hemska sociala förhållan-
dena i samhället.91 Ett exempel på ett sådant patriarkalt, filantropiskt initiativ är 
Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande som grundades på 1830-talet. Före-
ningen gav ut tidningen Läsning för folket i syftet att sprida och saluföra skrifter i 
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avsikt att väcka eftertanken, förädla sinnet och öka arbetshågen bland arbetarklas-
sen och allmogen.92 

Under andra halvan av 1800-talet, bland de bönder som var mer politiskt 
medvetna, började insikten att de svenska jordbrukarna behöver mer kunskaper än 
de vanliga folkskolorna kunde ge dem. Idén om folkhögskolan började således ta 
plats i folkbildningsarbetet och de första folkhögskolorna inrättades 1868. Framåt 
sekelskiftet fanns det runt 30 folkhögskolorskolor runt om i landet som gav bön-
derna och storbönderna en medborgerlig bildning. Till en början övervägde man 
att kalla folkhögskolan för bondehögskola för att den från starten var till för just 
den jordägande bondeklassen, och den generella bilden är att det dröjde innan 
även andra grupper som till exempel industriarbetare, torpare och tjänare släpptes 
in. Det finns dock undantag, i Norrland till exempel verkar folkhögskolorna ha 
varit öppnare för att ta emot ungdomar även från andra samhällsklasser.93 

Folkbildningsarbetet under sekelskiftet 
I första upplagan av uppslagsverket Nordisk familjebok som kom ut mellan 1876 
och 1899 är ett stycke om ”bildnings-cirkel” det enda som finns att läsa om bild-
ning. Där står det att bildningscirklar var föreningar vars syfte var att ”hos med-
lemmarna väcka och underhålla intresset för bildade sysselsättningar samt bringa 
arbetaren i beröring med bildade personer ur andra samhällsklasser”.94 Den första 
cirkeln i detta slag upprättades 1845 i Stockholm med understöd av Oskar I. Den 
blev populär och fick snabbt uppemot 900 medlemmar och hade ett bibliotek med 
ungefär 3000 utlån om året. Stockholms bildningscirkel fick sedan agera förebild 
för fler bildningscirklar som upprättades under senare delen av 1840-talet, men 
den enda cirkeln som enligt Nordisk familjebok fortfarande var verksam när det 
bandet av uppslagsverket gavs ut 1878 var Karlskronas som grundades 1848.95 
1908, i andra upplagan av Nordisk familjebok som gavs ut mellan 1904-1926, 
definieras ”folkbildningsarbetet” däremot som ”alla offentliga och enskilda 
sträfvanden att sprida kunskaper bland ett folk och höja dess bildningsgrad”.96 Det 
omfattar visserligen även de statliga skolorna, men betoningen ligger på det folk-
bildningsarbete som låg utanför undervisningsväsendet och oftast skedde på en-
skilda initiativ. Mot slutet av 1800-talet, började folket själv, genom sociala folk-
rörelser som nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen, driva fram 
en form av folkbildning där det var det egna initiativet och ansvaret som var 
                                                
92 Sundgren, P. (2007), Kulturen och arbetarrörelsen, s. 42. 
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samhet, s. 26-28. 
94 ”Bildnings-cirkel” (1878), s. 529. 
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96 Söderberg, V. (1908), ”Folkbildningsarbetet”, s. 736. 
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centralt och eliten inte längre hade monopol på bildningsarbetet. Även folkhögs-
kolan började förändras kring sekelskiftet och gick mot att bli en bildningsform 
även för arbetare och andra ur de lägre klasserna, bland annat de som var aktiva 
inom folkrörelserna.97  

Under1800-talets andra hälft kom det religiösa läget i landet att lättas upp, 
kyrkoplikten upphävdes 1855, konventikelplakatet 1858, stadgan om landsförvis-
ning 1860 och så vidare. Efter ökade motsättningar inom kyrkan bildades Svenska 
missionsförbundet 1878 och inom loppet av några år bildades även Metodistkyr-
kan och Frälsningsarmén, dessa följdes allt eftersom av olika missionsrörelser. 
Inom frikyrkorörelserna ansågs människan själv ha ansvar för tolkningen av bi-
beln och det egna förhållandet till Gud var det centrala. Den individualistiska tan-
ken var stark och man ansvarade själv för sitt sätt att leva ett kristet liv. Rörelserna 
kämpade ofta tillsammans med andra rörelser för demokrati, allmän rösträtt och 
bildning.98  

Nykterhetsrörelsen bestod av frivilligorganisationer med aktiviteter som 
sträckte sig från det lokala ända upp på riksplanet och vars mål var att motverka 
alkoholkonsumtionen. Nykterhetsorganisationer hade startats ännu tidigare, till 
exempel Svenska nykterhetssällskapet startades redan på 1830-talet. Dessa nyk-
terhetsorganisationer arbetade främst för att minska konsumerandet av starksprit 
och främst inom de lägre samhällsklasserna. Den nykterhetsrörelse som växte 
fram mot slutet av 1800-talet var istället absolutistisk och medlemmarna bestod 
till största delen av arbetarklass och lägre medelklass. Rydbeck skriver att den nya 
nykterhetsrörelsen, till skillnad från de borgerliga nykterhetsorganisationerna, 
riktade sin verksamhet uppåt, mot det etablerade samhället.99 Den första absolut-
istiska organisationen att slå igenom var Internationella Godtemplarorden, IOGT, 
som grundades i Sverige 1879. IOGT kom ursprungligen från USA där den grun-
dades 1851 och kom så småningom att bli den största absolutistiska organisation-
en i Sverige. När de var som störst, 1910, hade de 160 000 vuxna medlemmar och 
67 000 tillhörande barn. Dessa organiserade sig genom lokala loger, så kallade 
grundloger. Tre till fyra loger utgjorde en krets som under sin tur låg under di-
strikten på regional nivå. Bildningsfrågan diskuterades redan från början bland 
godtemplarna, man ville kompensera negativiteten i kampen mot alkoholen med 
det positiva i bildningsarbetet. Så tidigt som på 1880-talet startades godtemplar-
bibliotek och 1891 inrättades systematiska självstudiekurser till förmån för nyk-
terhetsutbildningen. Lite senare inleddes även arbetet med studiecirklar som jag 
kommer att ta upp mer längre fram, samt läsecirklar. Läsecirklarna skulle stödjas 

                                                
97 Vestlund, G. (2010), Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning, s. 18-19; Rydbeck, K. (1997), ”Den 
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99 Rydbeck, K. (1995), Nykter läsning: den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen l896-1925, s. 17. 
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av storlogen som i sin tur skulle upprätta ett centralt bibliotek med gratis utlån av 
litteratur till cirklarna.100 

Folkbildningsarbetet under sekelskiftet kan delas in i fyra olika verksamhets-
former. Förutom folkbiblioteksverksamheten, som kommer att tas upp längre fram 
i uppsatsen, och folkhögskolorna som togs upp i förra avsnittet så fanns det även 
föreläsningsverksamheter och studiecirkelverksamheter som i förlängningen ledde 
till grundandet av de svenska studieförbunden.101 En av de första föreläsarna med 
målet att förmedla saklig information rörande olika ämnesområden var en präst 
som också var aktiv inom nykterhetsrörelsen. Han anlitades av Svenska Nykter-
hetsrörelsen när den bildades mot slutet av 1840-talet för att fungera som en 
kringresande föreläsare i kampen mot husbehovsbränningen. Förutom i nykter-
hetsverksamheten ingick också föreläsningar ofta i bildningscirklarnas verksam-
het som började dyka upp kring den tiden, samt i arbetarföreningarna som kom 
lite senare. Under senare delen av 1800-talet fick föreläsningsföreningarna i olika 
omgångar statligt bidrag. Ett par år under 1860-talet utgick 10 000 riksdaler om 
året till offentliga, vetenskapliga föreläsningar som hölls i huvudstaden och rörde 
ämnen som rörde allmän bildning. Riksdagen beslutade dock för att inte upprätt-
hålla det bidraget, först på 1880-talet blev föreläsningsverksamheten återigen en 
fråga för riksdagen då det beslutades att föreningar och anstalter som bedrev före-
läsningsverksamhet för arbetarna på vissa villkor skulle få statligt bidrag. Dessa 
föreläsningar skulle ske regelbundet, fick inte beröra politiska eller religiösa me-
ningsskiljaktigheter och skulle hållas av kompetenta föreläsare. Mot slutet av 
1800-talet växte föreläsningsverksamheterna fram snabbt både i städerna och på 
landsbygden och 1905 var antalet föreläsningsföreningar i Sverige uppe i 338 
stycken. Många av dem hade också egna bibliotek och läsestugor.102 Föreläsningar 
förekom även inom arbetarrörelsen och studiecirkelverksamheten som jag kom-
mer att ta upp längre fram.  

Arbetarrörelsens folkbildningsarbete 
Det första organisationsförsöket som gjordes av arbetarrörelsen var genom fack-
föreningarna som sedan lade grunden till det socialdemokratiska arbetarpartiet 
(SAP). SAP bildades 1889 med allmän och lika rösträtt som ett av de främsta må-
len, nio år senare grundades Landsorganisationen (LO) och året efter det Koopera-
tiva förbundet. I boken Kulturen som kulturpolitikens stora problem. Diskussion-
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en om svensk kulturpolitik under 1900-talet skriver Anders Frenander, doktor i 
Idé- och lärdomshistoria, att den kulturpolitiska debatten inom arbetarrörelsen 
länge fördes i termer av just bildning. Rörelsens mål var att genomföra en sam-
hällsförändring, vilket krävde skickliga företrädare och kunskap både om de rå-
dande förhållandena men också om de förhållanden man strävade efter. Bild-
ningsbegreppet kan enligt Frenander förstås i ganska vid mening här, dels innefat-
tar det konsten och estetiken och dels har det en mer praktisk innebörd i form av 
den kunskap som kunde göra nytta i kampen. Vid sekelskiftet var skolsystemet 
”grovt sett” uppdelat i två delar, ett skolsystem för arbetarklassen och ett för de 
övre klasserna. I de olika delarna behandlades dels kulturarvet och de humanist-
iska ämnena på olika sätt, men även resursfördelningen såg olika ut och var 
ojämnt tilldelad till de övre klassernas fördel. Arbetarklassen var även i princip 
utestängd från de högre utbildningarna.103  

Även Gustavsson skriver att bildningen var ett stort ämne inom rörelsen och 
att det var tre olika bildningsideal som präglade arbetarrörelsens folkbildningsar-
bete. Alla tre härstammar enligt Gustavsson från ”upplysningsradikalismen” på 
1880-talet då de gamla konservativa idéerna fick ge plats åt upplysningsidéerna 
med en rationalism grundad i naturvetenskap.104 De tre bildningsidealen han tar 
upp utgörs av medborgarbildningsidealet kopplat till Rickard Sandler, självbild-
ningsidealet kopplat till Oscar Olsson och nyhumanismens personlighetsbildande 
ideal kopplat till Arthur Engberg. Medborgarbildningsidealet kom med tidiga 
folkrörelser som arbetarrörelsen själv men också frikyrkorörelsen och nykterhets-
rörelsen. Idealet präglades av upplysningsidéer som liberalism och positivism och 
hade ambitionen att alla samhällsskikt skulle kunna ta del av bildningen. Däremot 
var inte målet att utjämna klasskillnader utan att förädla människan. Senare kom 
idealet att röra sig mot synen på bildning som frivillig och drivet genom folket 
själv. Enligt självbildningsidealet var det istället individen som stod i centrum, 
varje människa ansågs ha förmågan att lära sig även om vissa människor behövde 
hjälp att starta processen. Sedan kunde människan själv, genom till exempel själv-
studier, upprätthålla en livslång lärandeprocess. Det nyhumanistiska personlig-
hetsbildande hör enligt Gustavsson egentligen ihop med den högre bildningen 
med det antika Greklands kultur som förebild.105 I avhandlingen Kulturen och ar-
betarrörelsen vänder sig dock idéhistorikern Per Sundgren emot den här uppdel-
ningen i tre olika bildningsideal och menar att till exempel själbildningsidealet 
egentligen genomsyrat hela bildningstanken under den tiden. Enligt honom kan 
många av de skillnader som syns härledas till skillnader i utbildning och kun-
skapsintresse snarare än olika bildningsideal, istället handlar det om olika variat-
ioner av samma nyhumanistiskt präglade personlighetsideal. Flera av de stora 
                                                
103 Frenander, A. (2005), Kulturen som kulturpolitikens stora problem, s. 83-84. 
104 Gustavsson, B. (1991), Bildningens väg, s. 68-71. 
105 Gustavsson, B. (1991), Bildningens väg, s. 15-17. 
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namnen inom arbetarrörelsen, så som Olsson, Engberg och Sandler, hade trots allt 
en akademisk bakgrund och skolning i en klassisk bildningstradition.106  

Inledningsvis bestod arbetarrörelsen av liberala arbetarföreningar och i ett ti-
digt försök att rikta sig direkt till arbetare startades så kallade arbetsinstitut. Det 
första, Stockholms arbetareinstitut, grundades 1880 av läkaren Anton Nyström 
med syftet att, främst genom föreläsningsverksamhet, förbereda arbetarna för 
medborgarens uppgifter genom en vetenskapligt grundad allmänbildning. Kun-
skapsförmedlingen skulle vara neutral både politiskt och religiöst och målen var 
att förmedla sanning, upplysning och sund moral. Institutet fick stort genomslag 
bland arbetare och även i andra samhällsgrupper och under 1890-talet bildades 
arbetareinstitut och föreläsningsföreningar i 15 länder, mycket tack vare att de 
erkändes av riksdagen i ett beslut om anslag 1889.107 Arbetarinstituten blev dock 
inte odelat hyllade, socialisten August Palm ansåg att fokus snarare borde ligga på 
den så kallade ”magfrågan”108 istället för på bildningsarbetet. Sundgren menar 
dock att Palm inte var en motståndare mot bildning i sig utan att det var liberal-
ismen i arbetarrörelsen och borgarnas traditionella bildningstänkande han attacke-
rade. Fram till 1886 var Palm redaktör på den socialdemokratiska dagstidningen 
Social-Demokraten, men blev kritiserad för att den bland annat innehöll ett språk 
som ansågs rått och vulgärt. När Palm sedan fick lämna redaktörsposten till för-
mån för Hjalmar Branting 1886 slutade kritiken mot Nyström och arbetarinstitu-
ten då Branting var positivt inställd till dessa. Han ansåg att överklassen skulle 
bekämpas intellektuellt och moraliskt och att målet är att ”lyfta mänskligheten till 
ett högre utvecklingsstadium”.109 Den linjen var även studiecirkelledaren Oscar 
Olsson inne på, i boken Folkets bildningsarbete som kom ut 1911 skriver han:  

Man får från andra hållet höra tal om arbetarens skyldighet att offra sin egen personliga lycka 
och utveckling på klasskampens altare, därför att allt arbete bör inriktas på den egna sam-
hällsklassens befrielse och på skapandet av lyckligare förhållanden för kommande generat-
ioner. Även om förutsättningen är fullkomligt sann, så är dock slutsatsen förvänd. Inte kan ett 
förkrympt släkte göra ett så stolt befrielseverk som ett sunt och fullvuxet, inte heller alstra så 
ljusa betingelser för de kommande generationerna.110  

Oscar Olsson, studiecirklarna och Ellen Key 
Oscar Olsson, socialdemokrat och godtemplare, var en person som gjorde ett stort 
avtryck i folkbildningens utveckling under sekelskiftet. Olsson var fil. kand och 
ledare en studiekurs i Lund när han 1902 lade fram en motion om reformering av 
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IOGTs studieverksamhet. Hans idé med studiecirkeln var en samverkan mellan 
studiekurser, läsecirklar och lånebibliotek, och även om studiecirkelns form redan 
börjat användas så förändrades den nu i grunden. På så sätt blev Olsson en nyck-
elperson i studiecirkelns etablering inom folkbildningsarbetet kring sekelskiftet. 
Från 1902 ökade den nya studiecirkeln snabbt i popularitet och 1910 var antalet 
uppe i 672 stycken och arbetade inte bara för att öka medvetenheten i nykterhets-
frågan utan även för att höja bildningsnivån i allmänhet. Johansson skriver att 
studiecirkeln också spred sig utanför nykterhetsrörelsen och blev den domine-
rande arbetsformen även inom folkrörelsernas bildningsarbete i stort. 1904 blev 
Olsson ordensstudieledare inom IOGT och var det i många år, utöver det var han 
också socialdemokratisk ledamot av första kammaren med utbildningsfrågor som 
intresseområde.111 Han kom också att delta i arbetet med det förslag angående 
folkbiblioteksverksamheten som lades fram 1911 av bibliotekspionjären Valfrid 
Palmgren och sedan ledde till biblioteksreformen 1912. 

Utgångspunkten för studiecirkeln vad idén om självaktivitet, deltagarna skulle 
själva läsa utvalda böcker för att sedan diskutera och reflektera över innehållet 
med övriga deltagare i cirkeln. På så sätt fick studiecirkelverksamheten tidigt ett 
nära förhållande till litteratur och bibliotek. Vid verksamhetsårets början valdes 
och beställdes ett antal böcker till studiecirkeln, böckerna fick sedan vandra runt 
mellan deltagarna för att i slutet av verksamhetsåret samlas upp till ett cirkel-
bibliotek. Då deltagarna själva skulle så för tolkningen av materialet användes 
ogärna läroböcker där någon annan stod för förmedlingen, istället skulle man gå 
direkt till de ursprungliga författarna och filosoferna. Förutom samtal om vald 
litteratur kunde möten också innehålla till exempel föreläsningar, övningar i sång 
eller praktiska kurser i matematik med mera. En studiecirkel behövde inte nöd-
vändigtvis ha en lärare, där det till exempel inte fanns tillgång till någon lärare 
som kunde sköta en studiecirkel kunde istället en lämplig studieledare väljas som 
fick sköta det organisatoriska och praktiska arbetet.112 I Folket och bildningsar-
betet som kom ut 1911 skriver Olsson att läraren och läroboken avskaffades i stu-
diecirkeln och att vikten istället lades på medlemmarnas eget intresse och själv-
verksamhet. På så sätt fördes medlemmarna direkt till kunskapskällan, den fak-
tiska boken. Läroboken anser han inte bör räknas som en egentlig bok, ”den är i 
de flesta fall närmast ett utdrag ur de verkliga böckerna, en innehållsförteckning 
över dem”.113  

Oscar Olsson fick en del influenser från Ellen Key, som även hon kom att ha 
en stor betydelse för folkbildningsarbetet under den här tiden. Begreppet själv-
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bildning, som var en viktig tanke för Olsson, får ett genomslag just genom Key 
och Sundgren menar att det är till henne som Olsson anknyter när han skriver att 
bildning är ett självbildningsarbete som aldrig avslutas i Folkets bildningsarbete 
från 1911. Tanken om bildning genom självverksamhet är kärnan i Keys pedago-
giska tänkande och hon menar att det är motsatsen till skolans metod som enligt 
henne enbart gick ut på att proppa eleverna fulla för att klara examen. Hon lade 
också stor vikt vid den estetiska bildningen som hon ansåg ha stor betydelse för 
personlighetens utveckling. Enligt henne var studiecirkeln en idealisk bildnings-
form eftersom den främjade folkets egna bildningsdrifter.114 Även Olssons paroll 
”för folket genom folket” finns att hitta i Keys tidiga skrifter. I Folkbildningsar-
betet: särskildt med hänsyn till skönhetssinnets odling: en återblick och några 
framtidsönskningar som kom ut 1906 kritiserar hon uppifrånperspektivet på folk-
bildningsarbetet där överklassen ska utbilda de lägre klasserna och skriver att om 
arbetet med att lyfta fram de positiva sidorna av det ”svenska lynnet” ska bli folk-
ligt och fosterländskt innebär det att det ”ej endast sker för folket utan genom fol-
ket”. Detta har enligt henne börjat ske i och med engagemang från bland annat 
arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen.115 

Key var minst sagt aktiv i folkbildningsarbetet, hon föreläste på Anton Ny-
ströms arbetarinstitut under flera år samt på olika folkrörelsemöten, hon skrev 
böcker och texter i frågan och smidde planer på att starta en folkhögskola för 
kvinnor. Genom att också vara engagerad i kvinnofrågan utgjorde hon även en 
motkraft till det patriarkaliska samhället som hon ansåg påverkade även folkrörel-
serna och som främst kvinnor blev utsatta av. Boken Folkbildningsarbetet: sär-
skildt med hänsyn till skönhetssinnets odling: en återblick och några framtids-
önskningar var till exempel ursprungligen ett tal som Key höll 1897 för Stock-
holms socialdemokratiska kvinnoklubb. Hon ansåg att kvinnor hade ett större 
bildningsanlag än män eftersom kvinnor, enligt henne, besatt en större förmåga 
till fantasi och ”känslovärme”. Bildningsanlaget var enligt henne ett naturligt an-
lag oberoende av klass och lärdom, den bildningsgrad som sedan uppnås beror 
den inre glöden. Enligt henne var det harmoni i allt som var målet med bildning-
en, genom den skulle motsättningarna mellan individualism och kollektivism och 
mellan egoism och altruism upphävas.116 Folkbildningen blir livsduglig först när 
arbetarfrågan görs klar och socialismen belyses både från dess eget och motstån-
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darnas perspektiv, skriver hon, och först när man har tagit del av båda sidor kan 
man verkligen välja en.117  

Folkbildningsföreningar och folkbildningsförbund 
I Sverige hade delar av folkbildningsarbetet anknytning till den akademiska värl-
den. De studerande ungdomarna bildade studentföreningar som hade folkbildning 
som viktig punkt på agendan, exempel på sådana är föreningarna Verdandi och 
Heimdal. Den liberala studentföreningen Verdandi bildades 1882 i Uppsala ur den 
borgerliga offentlighetens fria sällskap och diskussionsklubbar med intentionen att 
vara ett forum för de studenter som ville engagera sig för frågor som rörde männi-
skan, samhället och yttrandefriheten. Föreningen blev inflytelserik både genom att 
de anordnade stora debatter, ofta i ämnen som rörde etik, men också genom den 
serie med billiga småskrifter de publicerade i naturvetenskapliga- och samhälle-
liga frågor och som hade en vid läsekrets. Verdandi grundade även ett folkbiblio-
tek i Uppsala och ansvarade för ett vandringsbibliotek för landsbygden. Även den 
konservativa studentföreningen Heimdal bildades vid Uppsala universitet, men 
först nio år senare 1891. Deras arbete syftade på att främja en lugn samhällsut-
veckling ”på det beståendes grund” och verkade för detta genom att, precis som 
Verdandi, starta bibliotek och vandringsbibliotek för arbetare samt anordna före-
läsningar för landsbygdens befolkning. Även Heimdal gav ut en serie vetenskap-
ligt inriktade småskrifter, om än inte i lika stor omfattning som Verdandi. Univer-
siteten själva slog också ett slag för folkbildningen genom att på 1890-talet börja 
öppna upp för så kallade sommarkurser där andra än studenter var välkomna.118 
Trots att de båda studentföreningarna stod för olika politiska riktningar fanns det 
även ett samarbete mellan dem. Till exempel ordnade de tillsammans det första 
stora nordiska folkbildningsmötet som tog plats i Uppsala 1901.119 

När folkbildningsarbetet bredde ut sig allt mer kom fastare organisationer att 
bedriva de största folkbildningsverksamheterna, till exempel Folkbildningsför-
bundet och Centralförbundet för socialt arbete som båda hade sitt säte i Stock-
holm. Två andra stora folkbildningsförbund var Västra Sveriges folkbildningsför-
bund i Göteborg och Sydöstra Sveriges folkbildningsförbund i Norrköping.120  
Folkbildningsförbundet var en av de största organisationerna och bildades 1903 
genom att Föreningen för folkbibliotek och läsestugor, bildad 1900, och Central-
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föreningen i Stockholm för populärvetenskapliga föreläsningar, bildad 1902, slogs 
samman. Förbundets syfte var att samordna olika folkbildningsinitiativ, så som 
föreläsningsverksamheter och allmänna biblioteksverksamheter inom till exempel 
studentföreningar, arbetarinstitut och föreläsningsföreningar.  Inom förbundet var 
verksamheten uppdelad i tre avdelningar varav Centralbyrån för bokförmedling 
agerade ”öfverstyrelse”. Centralbyrån för bokförmedling ansvarade bland annat 
för utgivningen av Folkbiblioteksbladet, förmedlade inköp av litteratur till folk-
bibliotek, gav rådgivning för att starta och upprätthålla folkbibliotek med mera. 
De två andra avdelningarna bestod av Centralbyrån för föreläsningar som ansva-
rade för att till exempel förmedla populärvetenskapliga föreläsningar, samt Afdel-
ningen för folkbiblioteken i Stockholm som ansvarade för förbundets flera biblio-
tek. Folkbildningsföreningarna ute i landet kunde ta hjälp av förbundet genom 
tillexempel den katalog som förbundet gav ut, genom katalogen kunde föreningar 
till exempel välja och beställa föreläsare och vandringsbibliotek, förbundet hjälpte 
också till med att distribuera böcker till föreningsbibliotek och hålla kurser i före-
läsningsteknik.121  

En av de drivande krafterna bakom folkbildningsförbundet var Knut Kjellberg 
som var nykterhetsman, läkare och professor i medicin samt liberal politiker. 
Kjellberg blev den förste ordförande för folkbildningsförbundet och efter några år 
blev han även föreståndare för Stockholms arbetareinstitut då han efterträdde An-
ton Nyström. Enligt Gustavsson myntade han uttrycket ”fri och frivillig” om folk-
bildningens inre kärna, vilket visar på hans idé om ett fritt bildningsideal. Andra 
som arbetade aktivt för förbundet var till exempel Odal Ottelin, docent i nordiska 
språk, samt G. H. von Koch som var socialpolitiker och redaktör för Social Tid-
skrift samtidigt som han bland annat var verksam i Centralförbundet för socialt 
arbete. Med sig hade de såklart även många andra personer som ville göra skill-
nad, de hade även med sig prins Eugen som hedersordförande. Vestlund skriver 
dock att förbundet präglades av en ganska liten grupp bestående av främst akade-
miker, ända in på 1940-talet.122  
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Folkbiblioteket  

Den tidiga biblioteksverksamheten 
Eftersom läskunnigheten var begränsad och först ganska sent blev vanligare bland 
de större samhällslagren i Sverige var även folkbiblioteket en relativt sen förete-
else. I slutet av 1700-talet började så kallade läsesällskap bildas. Möjligheterna att 
få tag på samtida litteratur var ofta knappa i landsortsstäderna eftersom bokhan-
delns ställning var svag, istället köpte intresserade parter tillsammans in böcker 
och tidningar från de större städerna som sedan kunde cirkulera i sällskapet. Lä-
sesällskapen bestod främst av den borgerliga eliten med pengar att spendera på 
läsning och information, men vissa utvecklades sedan även till att bedriva lånebib-
lioteksverksamhet dit även allmänheten fick vända sig. Det krävdes dock att man 
hade pengar om man ville låna böcker då boklånen var avgiftsbelagda, verksam-
heten hade på många håll karaktären av ett affärsföretag. Under hela 1800-talet 
var det även vanligt att bokhandlare bedrev den typen av kommersiella lånebiblio-
tek sida vid sida med den övriga bokhandeln. Den här typen av kommersiella lå-
nebibliotek tappade dock popularitet allt eftersom och fick även lägre status.123  

På 1820- och 1830-talet hamnade sockenbiblioteken på tapeten. Någon form 
av sockenbibliotek hade inrättats ännu tidigare på vissa platser men det var först 
efter folkskolestadgan 1842 som stödet för att inrätta folkliga boksamlingar blev 
riktigt stort. I och med folkskolestadgan kom det nämligen även en rekommendat-
ion från riksdagen att socknarna skulle starta sockenbibliotek ”som ett sätt att 
förmedla ”nyttiga” kunskaper till sockenborna”. Däremot fattades inga beslut om 
något ekonomiskt stöd och ansvaret för biblioteken lades på prästerskapet i sock-
nen. Detta ledde till att sockenbiblioteken i alla fall inledningsvis hade en religiös 
prägel och underhållsbetonad skönlitteratur förbjöds.124 Sockenbiblioteken ökade i 
popularitet de kommande åren och mellan 1850 och 1860 dök det upp allt fler runt 
om i landet, 1868 fanns det så många som 1437 stycken, men kvaliteten på dem 
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varierade. Trots detta uppsving möttes initiativ om att statliga medel skulle gå till 
sockenbibliotek med stort motstånd i riksdagen under hela 1800-talet.125 Storleken 
på bokbestånden kunde vara allt från små samlingar upp till några tusen band och 
innehöll främst så kallad uppbyggelselitteratur som var nytto- och moralfokuse-
rad. Några sockenbibliotek utvecklades dock till att bli en mindre form av folk-
bibliotek med ett mer varierat bokbestånd där också skönlitteraturen fick en plats. 
Mot slutet av 1800-talet började antalet sockenbibliotek minska igen, delvis var 
det på grund av bristande ekonomi men det var också det allt mer omoderna utbu-
det som gjorde att de tappade användare. I vissa städer grundades också försam-
lingsbibliotek från och med 1860-talet och fram till omkring sekelskiftet, dessa 
fick främst rollen som skolbibliotek och låg ofta nära folkskolorna.126  

Mot slutet av 1800-talet dök andra former av bibliotek upp. Bland annat star-
tades folkrörelsebibliotek och lite senare studiecirkelbibliotek genom olika ini-
tiativ med avsikten att bidra till folkbildningsverksamheten. Studiecirkelbiblio-
teken fick bland annat stöd från studentföreningarna Verdandi, och Heimdal men 
också från Stockholms arbetarebibliotek som tas upp nedan, samt Folkbildnings-
förbundet.127 Ordet ”folkbibliotek” beskrivs dock inte i nordisk familjebok förrän i 
andra upplagan i det åttonde bandet som gavs ut 1908. Där beskrivs ett folkbiblio-
tek som ”en offentlig boksamling, hvilken afser att bereda tillfälle till kunskaps-
gifvande och underhållande läsning åt allmänheten, särskildt den kroppsarbetande 
klassen”.128 Det tidigaste folkbiblioteket är Göteborgs stads folkebibliothek som 
grundades redan 1861 och öppnades för allmänheten i början av 1862. Då lydde 
biblioteket under bostadsstiftelsen Robert Dicksons Stiftelse med brukspatron 
James Dickson i spetsen. Sedan dröjde det nästan 30 år innan nästa bibliotek av 
folkbibliotekskaraktär öppnade, Stockholms arbetarebibliotek, som öppnade 1892. 
Det var visserligen ett privat företag, men med karaktären av ett folkbibliotek.129 
Arbetarebiblioteket ägdes av Stockholms arbetarbiblioteksförbund som bildats 
året innan genom att 22 mindre arbetarbibliotek slagits samman, biblioteket finan-
sierades också gemensamt av alla de föreningar som anslutit sig till förbundet. 
Arbetarebiblioteket expanderade snabbt och 1901 fick de för första gången kom-
munalt stöd, vilket blev något av ett erkännande från staten. De möttes dock med 
skepsis från många i den borgerliga samhällsklassen som ställde sig tvekande till 
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att arbetarna själva skulle bedriva den typen av verksamhet. Från och med 1894 
tog Fredrik Nilsson, då journalist vid Social-Demokraten, över verksamheten och 
fick snabbt högt anseende som biblioteksman. Han tillhörde IOGT precis som 
studiecirkelledaren Oscar Olsson och deltog aktivt i folkbildningsarbetet.130  

En person som kom att vara viktig i formandet av Sveriges folkbibliotek och 
som brukar kallas för en pionjär inom det svenska biblioteksväsendet var språkve-
taren och pedagogen Valfrid Palmgren. Hon började studera vid Uppsala Univer-
sitet 1896 och gjorde det till 1905 då hon disputerade och blev filosofie doktor i 
romansk filologi. Samma år, 1905, blev hon även Sveriges första kvinnliga biblio-
teksamanuens vid Kungliga Biblioteket i Stockholm. Hennes intresse för det all-
männa biblioteksväsendet växte och 1907 fick hon statligt stipendium för att åka 
till Amerika och studera deras allmänna bibliotek, vilket resulterade i ett antal 
skrifter om hennes upplevelser.131 1911 var ett händelserikt år för Palmgren. Sam-
tidigt som hon var verksam i stadsfullmäktige hann hon göra en insamling till 
samt grunda Stockholms barn- och ungdomsbibliotek och även avge ett betän-
kande som fick stort inflytande på det fortsatta arbetet med det allmänna biblio-
teksväsendet. Barn- och ungdomsbiblioteket var utformat efter den amerikanska 
modellen och hade personal som utbildats vid kurser för bibliotekspersonal som 
Palmgren startat vid Kungliga Biblioteket efter sin studieresa till Amerika.132 Be-
tänkandet Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för 
främjande af det allmänna biblioteksväsendet i Sverige som avlades den 28 sep-
tember 1911 kommer jag att behandla längre fram. Politiskt ställde sig Palmgren 
med den rösträttsvänliga konservatismen och hon var även medlem i den konser-
vativa studentföreningen Heimdal som publicerade texter av henne i sin små-
skriftserie. Enligt Sundgren och av vad jag själv har kunnat utläsa från hennes 
texter verkar dock hennes åsikter om bildning och folkbiblioteket vara väldigt lika 
de som många liberaler och socialdemokrater hade.133 

Folkbiblioteket som offentlig angelägenhet 
Under slutet av sekelskiftet började debatten om biblioteksfrågan eskalera och var 
en högst offentlig affär. Både folkbildningen och folkbiblioteket debatterades ge-
nom pressen, genom böcker och skrifter samt genom möten vars innehåll ofta 
publicerades i textform efteråt. I min analys har jag utgått från texter publicerade 
kring sekelskiftet, både sådana som publicerats enskilt i form av böcker eller häf-
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ten och de som publicerats som delar av studentföreningarna Verdandi och Heim-
dals serier av populärvetenskapliga småskrifter. Jag har också använt mig av tid-
skriften Folkbiblioteksbladet som jag kommer att presentera mer utförligt nedan. 

Bland de som var aktiva i diskussionen kan man se både personer som var yr-
kesverksamma eller arbetade mer aktivt med folkbiblioteksfrågan genom olika 
former av organisationer eller förbund, men även andra som såg folkbiblioteket 
som en viktig samhällsfråga. Ett visst antal personer återkommer mer frekvent och 
fungerade i viss utsträckning som sakkunniga i frågan, men i till exempel Folkbib-
lioteksbladet kunde även personer som var mindre aktiva i debatten och privatper-
soner som ville säga sin mening skicka in kortare texter och kommentarer. Även 
på vissa folkbiblioteksmöten deltog enskilda intresserade tillsammans med repre-
sentanter för organisationer och verksamheter, på så sätt hade alla som kunde han-
tera och använda sig av den retorik och den kutym som präglade de offentliga 
forumen en möjlighet att säga sin mening. Det skulle fortfarande dröja innan den 
allmänna rösträtten gick igenom, bara vissa män vars kapital var tillräckligt stort 
hade rösträtt, men genom det som Habermas kallar för den borgerliga offentlig-
heten kunde ändå kvinnor i allmänhet samt män från arbetarrörelsen vara med och 
påverka. Den som kom att få störst betydelse för biblioteksreformen 1912 var 
trots allt Valfrid Palmgren, en kvinna som inte skulle få rösträtt förrän 1921.  

Folkbiblioteksbladet 1903-1911  
En av de kanaler som kunde användas för att göra sin röst hörd var alltså Folkbib-
lioteksbladet. Tidskriften började ges ut 1903 av Föreningen för Folkbibliotek och 
Läsestugor i Stockholm och kom att ges ut 3-4 gånger per år till 1911. Det var 
efter första numret som Föreningen för folkbibliotek och läsestugor slogs ihop 
med Centralföreningen i Stockholm för populärvetenskapliga föreläsningar och, 
från och med 25 september 1903, gick under det gemensamma namnet Folkbild-
ningsförbundet. Folkbildningsförbundet var sedan ansvariga utgivare fram till att 
tidningen slutade publiceras 1911.134 I första numret som utkom den 15 juni 1903 
skriver redaktionen i en anmälan att  

Folkbiblioteksbladets syfte är att i möjligaste mån sätta personer, som ej ha bekväm tillgång 
till nyutkomna böcker, i stånd att bilda sig ett omdöme om deras värde i allmänhet och speci-
ellt om deras lämplighet för folkbibliotek.135  

De fortsätter sedan med att uttrycka en önskan om att Folkbiblioteksbladet ska bli 
ett centralorgan för den svenska biblioteksrörelsen. De anser visserligen att rörel-
sen har gått framåt men att förhållandena i Sverige är undermåliga i jämförelse 
med Nordamerikas Förenta Stater och Storbritannien. De kostnader som Sverige 
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lägger på folkundervisningen är till stor del bortkastade om inte människor också 
ser boken som det främsta medlet till förströelse under lediga stunder, vilket de 
anser att folkbiblioteken kan ändra på genom att göra ”god litteratur” mer lättill-
gänglig i landet. Arbetet med att öka folkets lust till bildning och ”underlättandet 
af dess tillfredsställande” anser de vara av stor betydelse för landets framtid: ”Ty 
ett kunnigt och vaket folk är bäst skickadt att lösa samtidens svåra problem. Ett 
okunnigt och försoffadt släkte är därtill odugligt.” 136 

Som antyds i det längre citatet på föregående sida ägnas en stor del av tid-
skriften till att redogöra för nyutkommen litteratur i olika genrer och genom det 
samtidigt göra rekommendationer främst till bibliotek men också till andra som är 
intresserade av att läsa. Tidningen ger dock ett stort utrymme även för artiklar och 
texter i frågor rörande folkbibliotek och folkbildning som både skrivs av personer 
som var aktiva i frågan men också skickas in från allmänheten. Vissa texter har 
ingen avsändare och andra har bara initialer, på så sätt kan de som skickar in 
kommentarer förbli anonyma. Det förekommer även texter i ämnet översatta från 
franska, tyska och andra språk samt skildringar av olika folkbiblioteksverksam-
heter runt om i landet och världen. Då och då publiceras det också ”svar på tal”, 
både från författare som vill kommentera recensioner som publicerats om deras 
verk men också från personer som vill kommentera artiklar publicerade antingen i 
Folkbiblioteksbladet eller i andra tidningar och tidskrifter. Utöver detta förmedlas 
också information om statliga beslut och riktlinjer, som både redogörs för och 
förklaras men också kritiseras och diskuteras.  

Tidskriften distribuerades till en början genom prenumeration på den enskilda 
tidskriften, som bilaga till tidskriften Social Tidskrift samt genom gratis utdelning, 
gratisutdelningen upphörde dock från och med 1906 av ekonomiska skäl. Mellan 
åren 1908 och 1909 görs också ett försök att distribuera tidningen endast genom 
att sälja den som bilaga till Social Tidskrift men möjligheten att prenumerera på 
den enskilda tidskriften återupptogs ganska snart. Sista året som tidskriften gavs 
ut var 1911, sedan var tidskriften tvungen att läggas ned på grund av att utgiv-
ningen och det redaktionella arbetet krävde allt för stora kostnader. I sista numret 
1910 skriver redaktionen att de kommer att ge ut Folkbiblioteksbladet även 1911 
och att de hoppas att biblioteken själva kommer att visa ett större intresse för tid-
skriften då ett nedläggande skulle uppfattas som ”ett bevis på den svenska biblio-
teksrörelsens efterblivenhet” av utlandet. I det allra sista numret av Folkbiblio-
teksbladet skriver Axel Hirsch i en någorlunda säker ton att ett nytt organ för 
biblioteksrörelsen kommer att ta vid förr eller senare och då med större fram-
gång.137 Han behövde inte vänta länge, 1914 började den svenska tidskriften Nor-
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disk tidskrift för bok- och biblioteksväsen ges ut och 1916 började utgivningen av 
tidskriften Biblioteksbladet.  

Medelklassen som mellanhand mellan staten och det sociala 
I det offentliga var det alltså många röster med lika många åsikter som kunde 
komma till tals och tillsammans drev de frågan om folkbiblioteket. På det här sät-
tet kunde medborgare genom offentliga forum påverka formandet av de tidiga 
folkbiblioteksverksamheterna samt statens inblandning i frågan. Även om det Ha-
bermas kallar för ”den offentliga borgerlighetens förfall” redan har inletts och 
pågår under sekelskiftet så agerar fortfarande medelklassen som en mellanhand 
mellan det sociala livet och statsmakten. Då en stor del av debatten fördes på det 
litterära fältet krävdes en förmåga att kunna läsa och att uttrycka sig väl i tal och 
skrift vilket uteslöt många då goda kunskaper på det området fortfarande inte var 
en självklarhet. Flera av arbetarklassens företrädare är aktiva i debatten om folk-
biblioteket men som Sundgren påpekade hade flera av företrädarna under den här 
tiden en akademisk bakgrund och deltog i debatten efter redan etablerade premis-
ser. Det finns även flera exempel där organisationer och personer med olika poli-
tiska tillhörigheter samarbetar. Ett sådant är studenternas folkbildningsmöte 1901 
som ordnades genom ett samarbete mellan liberala Verdandi och konservativa 
Heimdal. På mötet deltog till exempel, förutom konservativa och liberaler, också 
socialdemokraten Oscar Olsson och arbetarebibliotekets föreståndare Fredrik 
Nilsson, med flera. Även på folkbildningsmötet 1907 deltog personer från olika 
politiska läger och diskuterade tillsammans fram resolutioner som sedan kunde 
ses som starka rekommendationer till regelverk för att till exempel driva ett folk-
bibliotek, men också som synpunkter på hur statliga propositioner och lagar borde 
ändras när det var aktuellt. Även om det inte alltid kunde bli full konsensus så var 
det ändå ett gemensamt ställningstagande, en allmän opinion, man strävade efter.  

Inledningsvis kan man se en viss allmän skepticism mot en eventuell statlig 
inblandning. Statligt erkännande och statligt ekonomiskt stöd ses visserligen som 
positivt men samtidigt uttrycks en viss oro över att staten också ska utöva censur. 
I diskussionerna under studenternas folkbildningsmöte 1901 uttrycktes oron av till 
exempel Fredrik Nilsson, arbetarebibliotekets föreståndare, redaktören Gustaf 
Aldén, folkskolläraren Nils Lundahl och fabrikören J. A. Fjällbäck.138 Även under 
det första folkbildningsmötet som Folkbildningsförbundet höll i och som gick av 
stapeln 1904 fanns en viss oro. Under mötet antogs en resolution om att staten bör 
lämna anslag till inrättande och underhåll av olika allmänna bibliotek med tilläg-
get ”dock så att biblioteken må få utveckla sig fritt och utan censur”.139 

                                                
138 Förhandlingarna vid studenternas folkbildningsmöte i Upsala och Stockholm 9-12 maj 1901 (1901), s. 41-
42. 
139 ”Folkbildningsmötet i Stockholm” (1904), s. 90. 
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Som tidigare nämnt publicerade Folkbiblioteksbladet information om statliga 
beslut och riktlinjer som i tidskriften förklaras, diskuteras och kritiseras. Till ex-
empel publicerade de den kungliga proposition som för första gången ger biblio-
teken möjlighet till statsunderstöd. Under 1800-talet hade riksdagen avslagit flera 
motioner om statsunderstöd, men som ett led i det Habermas kallar för ”förstatli-
gandet av samhället” väljer alltså riksdagen att klubba igenom propositionen den 
27 april 1905. Statsbidraget bestod av max 75kr per år och delades ut till skoldi-
strikt för församlingsbibliotek (som kan bestå av eller innefatta skolbibliotek), 
lands- eller stadskommun för kommunbibliotek samt till föreningar (som förkla-
rats berättigade) för föreningsbibliotek. I de fall där statsbidraget gick till både 
kommun och skoldistrikt som antingen sammanföll eller där den ena utgjorde en 
del av den andra så fick det sammanlagda bidraget inte överstiga 75kr. För att få 
statsbidrag måste biblioteket också uppfylla vissa krav. Till exempel måste skol-
distriktet, församlingen, kommunen eller föreningen som driver biblioteket själva 
gå in med minst lika stor summa som det statsbidrag de söker. Biblioteket måste 
också ha en biblioteksstyrelse som i sin tur utser en föreståndare eller bibliotekarie 
som får huvudansvaret över boksamlingen. Statsunderstödet samt den motsva-
rande egna summan skulle enbart gå till att köpa in böcker och trycka kataloger. 
Böckerna fick inte heller ha ett osedligt innehåll och biblioteken skulle inspekte-
ras av folkskoleinspektörer.140  

Innan den här versionen klubbades igenom av riksdagen presenterades en an-
nan version som även den publicerades i Folkbiblioteksbladet. Den versionen fick 
en hel del kritik då den innehöll ett förslag om att lägga församlingsbiblioteken 
under kyrkostämmans myndighet. De statsunderstödda folkbiblioteken skulle på 
så sätt bli en kyrklig angelägenhet och pastorn i församlingen skulle med största 
sannolikhet bli biblioteksstyrelsens ordförande. Ecklesiastikministern klandrades 
för förslaget eftersom kyrkan ansågs ha visat lågt intresse för folkbildningssträ-
vandet samt varit oförstående för dess stora betydelse. Det ansågs också beklagligt 
att staten inte ville bekosta en central organisation, en folkbiblioteksbyrå som 
skulle kunna få en överblick över folkbibliotekens utveckling samt kunna bistå 
med enhetlig ledning samt ”bibliotekniska” och litterära erfarenheter.141 Efter 
kompromisser mellan de kyrkligt-konservativa och de med mer ”frisinnade” åsik-
ter i biblioteksfrågan antogs den proposition jag beskrivit ovan, men även den 
antagna versionen kritiserades från olika håll. I Folkbiblioteksbladet publiceras en 
text om statsanslaget till folkbiblioteken strax efter att det har blivit antaget. Till 
exempel kan det bli problematiskt om bara ett församlingsbibliotek i form av ett 
skolbibliotek finns på orten då det inte kan fylla bildningsbehovet hos de vuxna, 

                                                
140  -h. (1905), ”Statsunderstöd åt folkbibliotek.”, s. 3-11, ”Statsanslaget till folkbiblioteken” (1905), s. 38; 
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69. 
141 -h. (1905), ”Statsunderstöd åt folkbibliotek.”, s. 9-11. 
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samtidigt kan önskemålet om i alla fall ett skolbibliotek och ett folkbibliotek för 
vuxna på varje ort bli svårt i och med villkoren för statsbidraget. Det ses dock 
med positiva ögon att staten börjar visa intresse för folkbiblioteken och även om 
de rådande förhållandena inte är helt tillfredsställande ses de på med förhoppning 
om en utveckling i önskad riktning.142 

Med anledning av den nya situationen för folkbiblioteken och även för före-
läsningsföreningarna, som bland annat det nya statsanslaget bidragit till, kallade 
Folkbildningsförbundet till det tidigare nämnda folkbildningsmötet som gick av 
stapeln 1907. De som bjöds in var främst representanter för föreläsnings- och bib-
lioteksföreningar runt om i landet men även andra enskilda personer som var in-
tresserade av folkbildningsarbetet deltog, totalt var det 154 deltagare. Under dis-
kussionerna, där bland annat Oscar Olsson, Knut Kjellberg, Axel Hirsch och Fred-
rik Nilsson deltog, kritiserades att staten inte gav statsanslag till föreläsningsför-
eningar där föreläsningar om religiösa och politiska stridigheter förekom. Detta 
ansågs missvisande då det kunde uppfattas som att inga politiska, sociala eller 
religiösa frågor fick tas upp över huvud taget, deltagarna ansåg att detta borde 
ändras så att föreläsningsföreningarna kunde belysa dessa frågor på ett objektivt 
och upplysande sätt eftersom de var så viktiga för samtiden. När det gällde folk-
biblioteken kritiserades bland annat statsbidraget för att vara för lågt, det borde 
istället höjas till 200kr, det framfördes också en önskan av vissa parter om att det 
skulle inrättas någon from av centralisation inom biblioteksväsendena i de större 
städerna. Statsanslaget kritiserades också för att vara orimligt krångligt vilket 
gjorde att många hade svårt att faktiskt söka det.143 I realiteten var det också få 
som faktiskt fick statsbidrag, i Stockholm var det till exempel bara ett litet IOGT-
bibliotek som fick ta del av statsunderstödet. Av den anledningen gjorde inte hel-
ler detta första statsanslag någon större skillnad för de enskilda bibliotekens verk-
samhet utöver att staten visade ett mer aktivt intresse i frågan.144 

Anglosaxiska och europeiska förebilder 
Ibland framställs det som att Palmgren var den första att ta de amerikanska biblio-
teksidéerna till Sverige, men de anglosaxiska biblioteken dök upp i debatten tidi-
gare än så. Redan 1897, i en skrift av Ernst Bring, beskrivs de amerikanska och de 
engelska biblioteken, samt några andra europeiska länders. Några år senare, 1901, 
skriver Verner Söderberg att studier av utlandets, och då framförallt Amerikas och 
Englands bibliotekssystem, vore önskvärda för att uppmuntra även det svenska 
folket att aktivt arbeta för ett modernt folkbibliotek.145 Året där på publicerade 

                                                
142 ”Statsanslaget till folkbiblioteken” (1905), s. 38, s. 38-41. 
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145 Söderberg, V. (1901), Sveriges sockenbibliotek och öfriga anstalter för folkläsning, s. 62-63. 
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Verdandi en översatt text av den danske biblioteksmannen Andreas Schack Steen-
berg om hans studier av de amerikanska och engelska bibliotekssystemen. Under 
sina studier urskilde Steenberg fyra argument som amerikanarna och engelsmän-
nen använde för att legitimera satsningarna på de allmänna biblioteken och som 
han ansåg att även de nordiska länderna skulle gå efter: 

1. Eftersom staten och kommunen stödjer skolor där personer kan skaffa sig yr-
kesskicklighet så är det också naturligt att ge understöd till folkbiblioteken då 
de bidrar till att sprida kunskap. På samma sätt som det är lönsamt att lägga 
kapital på att förbättra maskiner är det också lönsamt att lägga kapital på att 
förbättra människoförståndet, eftersom det är kraften som driver maskinerna. 
Han poängterar att det ligger en sanning i att " kunskap är bättre och billigare 
än okunnighet". 

2. Samtidigt som folkupplysningen har blivit mer utbredd har också samhället 
blivit mer demokratiserat. Genom rösträtt och valbarhet har människan fått en 
större makt och med det även ett större ansvar än tidigare. Därför har också 
kravet på upplysning och självständigt tänkande ökat samt samhällets plikt 
"att uppfostra sina herrar". 

3. I en tid när "nationalitetsidén" får allt större betydelse kan folkbiblioteket också 
bidra med att öka medborgarnas kärlek till modersmålet och de egna bokskat-
terna. 

4. Kostnaderna för folkbiblioteken skulle jämna ut sig i och med att det bidrog till 
att färre brott begicks. De förklarade att statistiken över kriminalitet inte 
ökade i förhållande till den ökande befolkningsmängden med att de största or-
sakerna till kriminalitet var alkoholkonsumtion och okunnighet, vilket av-
hjälptes med det upplysningsarbete som folkbiblioteken var delaktiga i.146 

Dessa argument går delvis igen senare i Palmgrens reseberättelser och kunde se-
dan användas även i den svenska biblioteksdebatten. Både the public library och 
det amerikanska bildningsidealet gjorde stort intryck på Palmgren när hon gjorde 
sina studiebesök under 1907, på uppdrag av ecklesiastikdepartementet. Detta syns 
också tydligt i de texter hon skrev om det amerikanska bibliotekssystemet. Enligt 
henne var de amerikanska biblioteken fulländade. De hade litteratur både för upp-
lysning och förströelse, alla människor i alla åldrar var välkomna och de hade till 
och med särskilda barn- och ungdomsavdelningar.147 Speciellt i jämförelser med 
Sveriges och Europas biblioteksformer höjs de amerikanska fria offentliga biblio-
teken till skyarna:  

                                                
146 Schack Steenberg, A. (1902), Om folkbibliotek, s. 9-10. 
147 Palmgren, V. (1908), ”Den amerikanska biblioteksrörelsens utveckling under de sista decennierna”, s. 8. 



 54 

En annan väsentlig skillnad mellan de amerikanska fria offentliga biblioteken och våra popu-
lära bibliotek är, att de amerikanska biblioteken äro avsedda för alla samhällsklasser och alla 
åldrar, kort sagt, de äro avsedda för alla samhällsmedlemmar utan åtskillnad och äro i det av-
seendet det vackraste och ståtligaste uttryck för sann demokrati, som kan tänkas.148 

Även den självständighet som Palmgren upplevde hos amerikanarna gjorde starkt 
intryck. Visserligen ska medborgarna utvecklas och ledas i sin uppfostran på ett 
sådant sätt att de gör största möjliga nytta i samhället, men det ska ändå ske på ett 
individuellt plan istället för att forma alla efter samma mall. Hela det amerikanska 
utbildningsväsendet la, till skillnad från det svenska, stort fokus på så kallad 
självverksamhet i undervisningen och att medborgarna genom den självverksam-
heten utvecklade självständighet och initiativkraft.149 Hon ställer också en något 
retorisk formulerad fråga om vilket uppfostringsmedel som i högre grad än biblio-
teket, ”med sina fria former och absoluta frånvaro af subjektivitet”, uppmuntrar 
till självverksamhet. På biblioteket får alla välja fritt efter egna preferenser och 
mål utan att någon kommer med pekpinnar eller direktiv.150 Efter det överlägsna 
Amerikanska bibliotekssystemet kom Englands och sedan Tysklands. Även om 
Tyskland ännu inte kunde mäta sig med Amerika och England så ansåg hon att 
deras snabba utveckling i biblioteksfrågan och de stora framgångar som nåddes 
var ett exempel som Sverige borde lära sig av.151 I Sverige ondgör hon sig över att 
inget görs ”för att sprida det bästa bildningsmedlet” utan att man istället bara står 
och stampar och konstaterar att ”vi lida under en uppsjö af underhaltig litteratur, 
att vår ungdom förgiftas av osund lektyr, och att något bör göras” utan att faktiskt 
göra något.152  

Folkbiblioteket i bildningens tjänst 
1897 var Sveriges första folkbibliotek, Göteborgs stads folkbibliotek, redo att 
flytta in egna lokaler. I och med det publicerade Ernst Bring, dåvarande ordfö-
rande i Robert Dicksons stiftelse, skriften Om folkbibliotek. I inledningen beskri-
ver Bring den grundläggande folkbiblioteksidén som att det ska vara ett komple-
ment till folkskolan då det utan kostnad erbjuder medborgare att underhålla sin 
skolning. Samtidigt skriver han också att endast folkbiblioteket kan förhindra att 
de miljontals kronor som årligen satsas på folkskoleundervisningen blir bortkas-
tade. ”Folkbiblioteket bör vara en folkbildningsanstalt”, skriver han, som det står 
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varje medborgare fritt att använda.153 För att kunna fylla sina mål bör biblioteket 
huvudsakligen tillhandahålla litteratur som är njutbar eftersom det skulle stöta 
ifrån sig potentiella låntagare om de erbjöd allt för ”svårfattlig” litteratur. Lånta-
gare som kanske gärna vill läsa om de erbjuds för dem passande litteratur och som 
sedan skulle kunna läsa upp sig från den lättare litteraturen till ”allvarligare sjä-
laspis”.  Behovet av dessa bildningsanstalter måste bli allt tydligare, anser Bring, 
både från folkbibliotekens egna och från allmänhetens håll i och med att arbetar-
na, genom förkortade arbetstider och förbättrad ställning, får mer tid över att ägna 
åt sin ”intellektuella utveckling”. Han poängterar också att det inte finns en bild-
ningsanstalt som med så små medel kan göra så mycket gott och samtidigt före-
bygga så mycket ont som folkbiblioteket.154 

I en text från 1909 kallar sig Valfrid Palmgren för en ”intresserad svensk 
folkbildningsvän”155 men någon konkret definition av begreppet har hon svårt att 
ge. Bland annat skriver hon: ”Härmed äro vi visserligen inne på den svåra frågan 
att afgöra, hvad som menas med bildning, och jag tilltror mig icke att gifva någon 
fullgod definition därpå”.156 När man läser texten kan man dock urskilja vissa kän-
netecken för den bildade människan. Hon påpekar bland annat att det rör sig om 
självstudier under eget ansvar och att kunna ta till sig flera olika perspektiv och 
åsikter för att sedan jämföra dem och bilda sig en egen uppfattning.157 Hon gör 
även tydliga distinktioner mellan å ena sidan folkbildning och å andra sidan poli-
tiska åsikter och religion som enligt Palmgren bör hållas helt separerade. Särskilt 
pekar Palmgren ut katolikerna och socialdemokraterna och menar att de bara ger 
en ”halfbildning” då den bildning de erbjuder, enligt henne, enbart är kunskap 
anpassad efter deras tro och åsikter. Istället hyllar hon Berlins stadsbibliotek där 
allmänheten kan hitta allt och inte bara sådant som ”genomgått particensurens 
skärseld”.158 Enligt Palmgren gjorde också Sverige ett misstag i att överlåta frågan 
om att bilda och bildas till ett fåtal lärda män. Istället menade hon att det krävdes 
en kraftansträngning av hela folket för att kunna skapa de bildningsmöjligheter 
som hon ansåg krävdes för att klara av de uppgifter som den nya tiden förde med 
sig. Hon uppmanande därför alla som var intresserade av folkbildning att försöka 
påverka och intressera personer med inflytelserika positioner i samhället.159 

Även om hon såg skolorna som viktigast i bildningsfrågan så hade de också 
sina begränsningar och var därför otillräckliga. Genom studier av folkskolesta-
tistik i Tyskland hade man kunnat se att många av de som en gång lärde sig läsa i 
skolan sedan tappade läsförmågan på grund av bristen på övning. Palmgren miss-
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tänkte att Sverige skulle få liknande resultat och förfasades över alla de som aldrig 
ens tog upp en bok efter skolans slut.160 I en tidigare text från 1908 där hon ut-
trycker en övertygelse om det allmänna bibliotekets nödvändighet i det nya sam-
hället samt en tro på individens eget ansvar och vilja att bilda sig sträcket hon sig 
till och med så långt som att ställa skolan snäppet lägre än biblioteket. Detta just 
på grund av att skolan bara ansvarar för elevernas uppfostran under en kortare 
period i deras liv emedan biblioteket ”utövar ett aktivt inflytande på honom under 
hela livet”.161 Skolväsendet ansågs helt enkelt inte räcka till och gav inte tillfred-
ställande resultat utifrån ett bildningsperspektiv. I ett föredrag under ett folkbild-
ningsmöte 1904 som sedan publicerades i Folkbiblioteksbladet pekar lektor Odal 
Ottelin, som två år senare blev ledamot av folkbildningsförbundets överstyrelse, 
på nödvändigheten av ett folkbildningsarbete utanför skolorna. Skolan ger i själva 
verket bara förutsättningen för bildningen men det som har lärts där måste sedan 
underhållas och utvecklas. Barnen måste i skolan få lära sig att använda boken 
som ett hjälpmedel istället för ett inlärningsmedel.162 

Detta upprepas så sent som 1911 i en text publicerad i Folkbiblioteksbladet, 
där citeras en rektor Edquist som säger att läsfärdigheten och uppfattningsför-
mågan än är för låg för att folk i allmänhet ska kunna vända sig till boken. Den 
möda som läsande kräver och att ”de inre åskådningarna vid läsningen bliva så 
konturlösa” gör enligt honom att det för många endast är roligt att läsa romaner, 
om alls. Skulle folkskolan däremot bli bättre på att lära eleverna att läsa och förstå 
vad de läser så de får en kärlek till biblioteket, vars verksamhet han menar är 
folkbildningens förnämsta hjälpmedel, skulle folkbildningen kunna lyftas till ett 
högre plan.163 Denna åsikt förmedlar även Schack Steenberg i texten från 1902, 
där han skriver att man måste veta hur man ska använda böckerna för att kunna få 
ut allt det värdefulla som läsningen har att ge. Speciellt folkskolan menar han har 
en viktig uppgift i att lära barnen inte bara att läsa utan också att tycka om att läsa, 
"att betrakta böckerna som vänner". Denna undervisning bör också fortsätta även 
när barnet gått ur folkskolan, till exempel genom att fortsättningsskolan tar vid 
och lägger lika stor vikt vid läsningen.164 En anonym skribent i Folkbiblioteksbla-
det skriver 1908 att det efter en granskning av de olika länens uppgifter kan be-
kräftas att bibliotekets utveckling så när som proportionellt följer folkskoleväsen-
dets ståndpunkt. På de platser där dåliga skolformer som halvtidsläsning och annat 
är vanligt uppvisar ungdomen få tecken på läslust och biblioteken är sällsynta, på 
de plaster där folkskoleväsendet är välutvecklat däremot, där finns ett stort antal 
bibliotek med aktiv verksamhet.165  
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Biblioteket och föreläsningsverksamheten  
Enligt Palmgren kunde gärna folkbiblioteket integreras med föreläsningsverksam-
heten som hon menade stod på andra plats i folkbildningsarbetet. I Amerika, Eng-
land och Tyskland anordnades redan föreläsningar av eller i samarbete med 
biblioteken, men enligt Palmgren skiljde sig deras föreläsningsverksamhet från 
den svenska. Där fungerade föreläsningarna som ett verktyg för att leda folk till 
böckerna och var inte det huvudsakliga momentet i folkbildningen, till skillnad 
från i Sverige där föreläsningarna var ett självändamål.166 Detta förklarade Palm-
gren med att det inte krävdes någon speciell fackutbildning för att kunna genom-
föra en föreläsning, vem som helst kunde prata om vad som helst som kunde in-
tressera. Föreläsningen var också flyktig på så sätt att den som lyssnade inte 
kunde minnas eller förstå precis allt som sades och inte heller helt sätta sig in i 
alla de tankegångar som presenterades av föreläsaren.167 Även här kommer pro-
blemet med ”halfbildning” in:  

Och därmed ha vi den typiska halfbildningen färdig, denna halfbildning som tror sig förstå 
allt, därför att den icke kunnat fullt smälta något, som ingen aktning har för andras vetande, 
därför att den själf fått allt till skänks och icke har en aning om hvad det vill säga att arbeta 
och kämpa sig fram till bildning, som totalt saknar själfständig omdömeskraft, därför att den 
är van vid att serveras omdömena färdiglagade från föreläsarens bord.168  

Den typen av föreläsning kunde knappast bidra till den verkliga folkbildningen, i 
stället skulle man lära sig av tillvägagångssätten i de tre föregångsländerna. Där 
anordnades föreläsningar av och på biblioteken i olika ämnen. Programblad över 
de kommande föreläsningarna publicerades i god tid tillsammans med listor över 
relevant litteratur som fanns till förfogande på biblioteket. I Amerika kunde bibli-
otekspersonalen även plocka ut relevant litteratur som sedan kunde lånas ut efter 
föreläsningarna.169 Palmgren kunde också tänka sig fristående föreläsningsverk-
samhet i samarbete med tillexempel föreläsningsföreningar men underströk att 
den måste få ett stort stöd av biblioteket för att den verksamheten skulle gagna 
bildningen.170  

Föreläsningsverksamheten fick en hel del kritik under den här tiden även från 
andra håll och önskemålet att den skulle bedrivas i förbindelse med folkbiblio-
teken var utbrett, man ansåg att det endast var då som föreläsningarna skulle ge en 
bestående effekt. Guri Linder, en skribent i Folkbiblioteksbladet, menar att före-
läsningarna är nödvändiga när de leder det talade ordet till det lästa i böcker, men 
om föreläsningarna istället tenderar att ta över eller helt ersätta böckerna så är det 
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förknippat med en stor fara. En fara vid namn ”halvbildningens försumpning”.171 
Även Oscar Olsson uttrycker sin åsikt om saken i Folkbiblioteksbladet. Så vitt han 
kan se ”är det alldeles nödvändigt att göra biblioteksverksamheten till det centrala 
vid en eventuell omläggning av folkbildningsarbetet i dess helhet”. Till skillnad 
från litteraturen kan man vara utan föreläsningen och folkbildningens målsmän, 
tillägger han, måste förstå att det inte är de utan folket själva som ska göra det 
huvudsakliga arbetet.172 Den här åsikten utvecklar han i boken Folkets bildnings-
arbete där han skriver att de flesta föreläsningar är meningslösa om de inte lockar 
publiken till djupare studier på egen hand. Detta är vid det här laget så allmänt 
erkänt, skriver han, att kraven på att publiken får litteraturanvisningar av föreläsa-
ren samt att föreläsningsföreningen ser till att det finns tillgång till litteratur i äm-
net blir allt större. Detta har studiecirklarna, enligt Olsson, haft i åtanke redan från 
början, både nödvändigheten med ett samarbete mellan biblioteks- och föreläs-
ningsverksamhet och även att litteraturen verkligen kommer till användning så att 
”föreläsningens ”väckelse” skall resultera i arbete, ej följas av ett nytt inslum-
rande.”173 Även Olsson kopplar föreläsningsverksamheten till faran med halvbild-
ning. Den genuina halvbildningens utmärkande tecken, skriver han, är en ytlig 
sentimentalitet, som lätt bringas i svallning och de föreläsningar som talar till just 
”känslorna” får bara effekten att publiken ansluter sig till ”gottköpsrörelsen”.174  

Folkbiblioteket som uppfostringsanstalt och smakfostrare 
Under den här tiden framkommer en önskan om att biblioteket, och i förlängning-
en även bibliotekarierna, skulle ha en betydligt mer aktiv roll än vi är vana vid 
idag. Palmgren använder upprepade gånger ordet ”uppfostringsanstalt” om folk-
biblioteket, och att dess mål är att uppfostra låntagarna till goda medborgare med 
en ”god och sund litterär smak”. Människor skulle genom läsningen bli insikts-
fulla, få högre mål med livet och sträva efter att utföra ädlare handlingar istället 
för att vara själviska och giriga.175 I en av sina texter ställer hon, som tidigare 
nämnts, en retorisk formulerad fråga om vilket uppfostringsmedel som i högre 
grad än biblioteket, ”med sina fria former och absoluta frånvaro af subjektivitet”, 
uppmuntrar till självverksamhet. På biblioteket får alla välja fritt efter egna prefe-
renser och mål utan att någon kommer med pekpinnar eller direktiv.176 Men samti-
digt som Palmgren gång på gång poängterar hur fritt och objektivt biblioteket är i 
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sitt utbud så finns det ändå partier som tyder på att det ska finns vissa begräns-
ningar. Bland annat skriver hon att biblioteket innehåller allt möjligt som kan upp-
lysa eller underhålla men lägger också till ”som af en opartisk bedömare anses 
värdigt namnet litteratur”.177 Uppdelningen mellan bra och dålig litteratur får här 
en klang av naturlighet då den, enligt Palmgren, opartiska bedömaren helt enkelt 
ska se vad som är bra och vad som är dåligt utan att ta hänsyn några subjektiva 
värderingar.  

Kring det praktiska arbetet på biblioteket uttrycktes ofta en idé om biblioteka-
riens aktiva roll som främjare av bildning. I en text i en av Heimdals bokförteck-
ningar skriver Axel Hirsch att bibliotekarien har ett ansvar för bibliotekets fram-
gång då det till stor del beror på bibliotekariens intresse för uppgiften.178 Ett ex-
empel på denna aktiva roll ser vi i ett nummer av Folkbiblioteksbladet 1904 i en 
text av Maria Larsen. Där skriver hon om lånesystemet och menar att boknumrens 
anteckning på lånekortet också ger bibliotekarien en chans att se vilken litteratur 
låntagaren väljer. På så sätt kan bibliotekarien även ge råd och anvisningar kring 
övrig litteratur som biblioteket har att erbjuda.179 I ett annat nummer skriver L. 
Whålin att utlåningssystemet med journaler har den viktiga fördelen att den kan 
ge en översiktlig statistik över hur många gånger de olika böckerna varit utlånade, 
det är trots allt viktigt att veta hur utlånen är fördelade på de olika facken. Det är 
dock inte nog, skriver L. Whålin, att veta hur många volymer skönlitteratur som 
lånas man måste också vilken sorts skönlitteratur som lånas. ”Ty det är skillnad på 
skönlitteratur och skönlitteratur”, och eftersom folkbiblioteket avser att vara en 
bildningsanstalt måste lånen förutom att räknas också vägas.180 Detta får hen med-
håll i av signaturen Wilh. Lindeberg som i ett senare nummer poängterar att 
”glänsande siffror icke alltid äro att lita på, då det gäller att bedöma den nytta ett 
bibliotek gör”.181 Genom lånekorten kan biblioteksföreståndaren däremot få en 
bild av den enskilde låntagarens smak och genom journalernas statistik får han en 
bild över publikens. Dessa ger honom en utgångspunkt i arbetet med att höja ”den 
litterära nivån” hos bibliotekets läsekrets genom att till exempel rekommendera 
lämpliga böcker. Statistiken ger dock även en bild av vilken litteratur som inte 
brukas och som därför inte heller behöver köpas in eftersom det är slöseri att rada 
upp böcker på folkbibliotekets hyllor om de inte lånas, hur förträffliga böckerna 
än är.182  

Det samma menar signaturen A. H-h i ett senare nummer där hen ger översät-
taren och litteraturkritikern D. Sprengel svar på tal till en artikel Sprengel har 
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skrivit i SvD. Enligt A. H-h visar Sprengel tecken på ”grundåskådningen” att 
folkbiblioteket i första hand är en smakuppfostrande och litterärt utbildande in-
stitution, vilket A. H-h menar är felaktigt. Det Sprengel missar är bibliotekens 
sociala karaktär, att de samlar sysslolösa som annars hade ägnat sig åt möjligtvis 
kostsamma förströelser samt ger de som är trötta av arbete möjligheten att finna 
”andlig vederkvickelse”. Bibliotekens bildande och uppfostrande betydelse samt 
förmåga att sprida kunskap och upplysning väger naturligtvis tyngst, men A. H-h 
skriver också att man inte får glömma att de flesta som besöker folkbiblioteken i 
många fall bara har en knapp folkskolebildning i bagaget. Dessa personer, som 
tidigare ofta tillfredsställt sin läslust ”med följetongsromaner af tvifvelaktig be-
skaffenhet, stundom af ren kolportagelitteratur” kan inte begäras dela litteraturkri-
tikern Sprengels ”litterära sympatier” eller förmåga att ”uppfatta det lästa”. Därför 
måste bibliotekets hyllor rymma en del litteratur som inte faller finsmakare i 
tycke, och börja den litterära uppfostringen där för att så småningom leda publi-
ken till läsning den värdefullare litteraturen.183  

Ett sätt att påverka låntagarnas läsning som diskuterades och användes på 
olika håll var metoden att tillåta lån av två böcker om minst en bestod av en fack-
bok. Detta system använde man sig av under en period på till exempel Malmö 
Stadsbibliotek och Gustav Vasas församlingsbibliotek med vad som ansågs vara 
bra resultat.184 Denna metod kritiserade Olsson och skriver att det tydde på ett 
oförtjänt nedvärderande av skönlitteraturen som bildningsmedel att säga att en 
låntagare bara får låna två böcker samtidigt om den ena tillhör ”den kunskapsgi-
vande litteraturen”. Istället menar han att den vetenskapliga litteraturen, och även 
den populärvetenskapliga, är skriven på ett språk som är främmande för många av 
de som vänder sig till biblioteket då det vetenskapliga språket skiljer sig från det 
vardagliga. Arbetarungdomen till exempel har ju lämnat folkskolan innan de fått 
ägna sig åt några vetenskapliga studier. Därför, menar Olsson, är det varken kons-
tigt eller nedsättande att arbetarungdomarna upplever att det tar emot första 
gången de tar sig an ett vetenskapligt verk.185 Istället tycker han att det bästa sättet 
att ”vänja” arbetaren vid att ägna sig åt läsning är att ge denne böcker som verkli-
gen blir lästa, hur bra böckerna än är så är de fullkomligt värdelösa om den tänkte 
läsaren inte kan ta del av dem. Skönlitteraturen däremot kan, till skillnad från den 
vetenskapliga, fängsla redan från början, oavsett om läsaren är nybörjare eller 
inte.186 Det är dock den vetenskapliga litteraturen som är det egentliga målet. Han 
skriver till exempel att studiecirklarna efter hand bör ta in vetenskapliga verk i 
sina studier och till slut låta den vetenskapliga delen av studiecirkelns litteraturbe-

                                                
183 A. H-h (1904), ”En ny folkbibliotekskatalog”, s. 100-101. 
184 Larsson, H. E. (1907), ”Malmö stadsbibliotek”, s. 34; Lundberg, H. (1910), ”Gustav Vasa församlings 
bibliotek.”, s. 127-128. 
185 Olsson, O. (1911), Folkets bildningsarbete: erfarenheter och uppslag, s. 40-43. 
186 Olsson, O. (1911), Folkets bildningsarbete: erfarenheter och uppslag, s. 40-44. 



 61 

stånd växa på bekostnad av den skönlitterära. Han tipsar också om Verdandis och 
Heimdals småskrifter och skriver att det ska noteras att de bara är populärveten-
skapliga skrifter, men att de som studerar dem får en bra övning som sedan kan 
leda till ”gedignare vetenskapliga studier”. Skönlitteraturen ska alltså även enligt 
Olsson främst fungera som ett verktyg för att kunna nå den verkligt bildande litte-
raturen, den vetenskapliga.187  

I ett nummer 1905 skriver Axel Hirsch, redaktören för Folkbiblioteksbladet, 
att Folkbildningsförbundet så långt det går vill undvika att behandla de vuxna som 
omyndiga barn och att de därför inte anser sig kunna ta ställning för att utestänga 
många av de bästa litterära verken från biblioteken. De anser sig inte ha rätten att 
underhålla vuxna människor litteratur annat än den ”som Förbundet veta vara di-
rekt skadlig” men strävar efter att förmedla den värdefulla litteraturen till läsarna, 
den som vidgar synpunkter, höjer livsmodet, tillfredsställer förståndet och gagnar 
det praktiska livet. I texten kritiserar han samtidigt att det på en del bibliotek sam-
las skräplitteratur som visserligen är oförarglig men inte bidrar med vare sig nytta 
eller nöje ”genom sin menlöshet och sitt joller”, dock avslutar han med att skriva 
”Förtroende till det läsande folket!”. Annars, menar han, mister folket förtroendet 
för folkbildningsrörelsen.188 Detta upprepas av hela Folkbiblioteksbladets redakt-
ion när de i ett upprop i nummer 4 1906 skriver:  

Folkbiblioteksbladet är som sådant ingen partitidskrift utan upptager det värdefulla från alla 
håll. Lösen är: Endast det bästa är godt nog åt folket och intet ljusskyggt förmyndarskap i 
folkbiblioteken!189  
 

De menar att då ett demokratiskt genombrott ”äntligen synes stunda” och folkets 
bredare lager kommer att kunna påverka landet på ett avgörande sätt så tydliggörs 
behovet av upplysning och kunskapsförmedling till alla. Då bara en ”ringa gynnad 
minoritet” kan köpa sina egna böcker har folkbiblioteket ett stort ansvar i uppgif-
ten att fylla det behovet.190  En G. Ekelöf skriver dock 1909 i Folkbiblioteksbladet 
att en viktig uppgift faktiskt är att ”om ej diktera så dock reglera mängdens 
smak”. Skribenten menar att folkbildningsarbetet har dömt sig själv om det låter 
sig regleras av ”den okritiska mängdens skiftande smak”. Skribenten skriver 
också att den ”allmänbildning” som de flesta planlöst jäktar efter inte är mycket 
värd, istället är det en djupare förståelse och ett mer koncentrerat kunskapssö-
kande som är grunden till den verkliga bildningen.191  
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Litteraturens plats på folkbiblioteket 
Förutom genom distribueringen av Folkbiblioteksbladet så förmedlades informat-
ion om lämpligt bokurval till folkbibliotek även genom att olika personer och för-
eningar publicerade bokförteckningar att gå efter vid inköp. 1910 gav till exempel 
Oscar Olsson ut Bokförteckning för studiecirklar och mindre bibliotek och 1911 
gavs den ut igen men med ett tillägg med nytillkomna böcker. Syftet med bokför-
teckningen var att bokcirklar och mindre bibliotek kunde använda sig av förteck-
ningen över ”lämplig” litteratur när de skulle köpa in böcker, framförallt skönlitte-
ratur. Olsson skriver att det hände att studiecirklarna och biblioteken köpte in lit-
teratur av vad som ansågs vara tvivelaktig karaktär för att de kommit över den 
billigt på till exempel bokauktioner. Detta ansågs problematiskt och skulle avsty-
ras med bokförteckningen genom att få studiecirklarna och biblioteket att helt 
enkelt inte köpa in något som inte fanns upptaget i den. Till de bibliotek som hade 
större bokbestånd och därför behövde vända sig till mer omfattande kataloger 
rekommenderade Olsson Verdandis bokkataloger.192 Redan i första numret av 
första årgången som Folkbiblioteksbladet gavs ut finns en kortare lista över några 
grundregler för folkbibliotek varav de tre första alla berör litteraturen. Första 
punkten är att nya böcker ska köpas in varje år eftersom intresset för att låna då 
underhålls på bästa sätt, andra punkten är att det billigaste eller lättast åtkomliga 
inte ska köpas in på måfå utan att böckerna ska väljas med omsorg, den tredje 
punkten är att böcker med ”i sämre mening pikant innehåll” ska undvikas till varje 
pris oavsett hur lockande de är.193 Under folkbildningsmötet 1901 riktar till exem-
pel Fredrik Nilsson ett stort tack till Verdandi och Heimdal för deras bokkatalo-
ger, eftersom de gett så god ledning för biblioteken vid deras inköp av litteratur.194 

När det kommer till litteraturens makt råder det ingen tvekan om att det fanns 
en konsensus kring hur stor påverkan boken ansågs ha på läsaren. I Om folkbiblio-
tek inleder Andreas Schack Steenberg med att tala om just detta och drar parallel-
ler till heliga skrifter som Bibeln och Koranen, genom vilka människor har fått 
reda på "lifvets djupaste sanningar och hjälp till att lefva lifvet på bästa sätt"195. 
Genom böckerna har generationer spridit vidare sina kunskaper till de kommande 
och genom böckerna kan man få både kunskap och förströelse av den bästa sort. 
Romaner, framförallt de som sanningsenligt beskriver människans liv, är den rik-
tigt värdefulla läsningen. Läsning är också den bästa sysslan när man bara är ute 
efter förströelse och då fungerar romaner bra för lite mer lättsmält sådan.196 Här 
slår han också ett slag för de böcker som är en blandning av underhållning och 
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kunskapsförmedling, så som reseskildringar, levnadsteckningar och andra typer av 
romaner som skildrar sociala frågor. Dessa, menar han, kan väcka medkänsla 
samtidigt som de ger kunskap och kan ge lika mycket nöje som en vanlig roman.  

När det kommer till så kallad "kunskapsgivande läsning" tar Steenberg upp att 
föreläsningen ses som en motsats och något viktigare inom folkupplysningen. 
Genom föreläsningen och det talade ordet kan samma tankar och känslor framkal-
las hos en grupp människor och genom det skapa en samstämmighet som har stort 
uppfostrande värde. Men läsningen har å andra sidan också sina fördelar. Dels är 
läsningen mer praktisk eftersom man kan läsa en bok var man vill, när man vill 
och hur många gånger man vill, dels "disciplinerar" den våra tankar, "vänjer oss 
vid att följa en framställning" och lär oss att rikta vår uppmärksamhet vilket 
Schack Steenberg menar har stor betydelse för ett sunt andligt liv.197 Schack Ste-
enberg skriver också att den läsning han kallar för "uppbyggelseläsning", som 
riktar sig till människans känslor, har speciellt stort inflytande på människans 
handlingar eftersom den till så hög grad påverkar människans känsloliv.198 Att 
litteraturen påverkade känslolivet var en allmänt delad uppfattning. Till exempel 
skriver Oscar Olsson att ”skönlitteraturen är den koncentrerade speglingen och 
djupa tolkningen av tidens starka strömningar, av människornas djupa själsbrott-
ningar” och att den verkligt stora konsten, dit bra skönlitteratur hör, har en makt 
över människors själar.199 

Det fanns dock en hel del olika åsikter om vilken litteratur som faktiskt var 
bra att läsa och som borde ha en plats på folkbiblioteket. Eftersom litteraturen 
kunde ha så stor effekt på läsaren var det viktigt att välja böcker med omsorg. I 
princip alla var eniga om att smutslitteraturen inte hade någon plats på biblioteket, 
men även om vissa böcker mer uppenbart än andra fyllde kriterierna för smutslit-
teratur så verkar det ibland vara ganska otydligt vad det är som faktiskt anses vara 
dålig litteratur och inte. Förutom att den billiga litteraturen riskerade att vara av 
sämre sort fanns det även finare författare som publicerade riskabla verk. I ett 
nummer av Folkbiblioteksbladet rekommenderas till exempel Strindbergs sagor 
även om hans övriga verk väcker en stark ovilja. I samma text riktas även kritik 
mot Geijerstam som visserligen är omtyckt som författare men ändå kan klandras 
för att ha ”målat den svenska allmogen i allt för hemska färger och valt för 
hemska och skakande motiv”.200 En annan bok av Geijerstam omnämns som ett 
betydande arbete men rekommenderas samtidigt inte till folkbiblioteken då den 
anses kräva tålamod och ”en viss litterär uppfostran”.201 Det är alltså inte alltid helt 
lätt att veta vilka böcker som en bör och inte bör läsa eller köpa in till biblioteket. 

                                                
197 Schack Steenberg, A. (1902), Om folkbibliotek, s. 7. 
198 Schack Steenberg, A. (1902), Om folkbibliotek, s. 8. 
199 Olsson, O. (1911), Folkets bildningsarbete: erfarenheter och uppslag, s. 45, 49. 
200 A. H-h. (1904), ”Svensk skönlitteratur”, s. 16. 
201 Hirsch, A. (1904), ”Svensk skönlitteratur”, s. 86. 
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Frågan om den litterära uppfostran försvårar också urvalet av litteratur eftersom 
det innebär att olika böcker är lämpliga för personer med olika mycket litterär 
uppfostran. Axel Hirsch citerar en text ur Svenska Morgonbladet som skriver att 
”en bok, som en litterärt fostrad person kan läsa utan fara, kan verka som för-
ödande gift, om en okvalificerad läsare får den i sin hand” och menar att det be-
skriver hans egen åsikt i frågan.202 Dessa svåra val hjälpte bokkatalogerna till med, 
till dem kunde föreståndarna för biblioteken vända sig till för att se vilka böcker 
som ansågs säkra att köpa in.  

En annan sorts litteratur som många var eniga om inte skulle finnas på biblio-
teken var agitationslitteraturen. Att den rent uppviglande agitationslitteraturen inte 
ansågs ha en plats på biblioteken innebär dock inte att det fanns en utbredd håll-
ning emot all politiskt riktad litteratur. Istället framhöll många att alla sidor bör 
representeras på ett objektivt och sakligt sätt så att låntagarna själva kunde göra 
ett välgrundat val. Den verkliga bildningen bestod ju enligt många av just det, att 
väga alla sidor mot varandra och sedan göra ett val baserat på det. Ellen Key som 
var aktiv inom arbetarrörelsen ansåg till exempel att socialismens synpunkter och 
önskemål måste belysas från båda sidor för att alla skulle kunna bilda sig en egen 
uppfattning i frågan.203 Detta upprepas flera gånger i Folkbiblioteksbladet, till ex-
empel skriver A. H-h. i ett nummer att socialismen har fått så stor spridning i 
samhället att det är allas plikt att veta vad den är och vad den vill, både för an-
hängare och speciellt för motståndare som han menar ofta inte verkar vara så in-
satta. I ett annat hyllar Axel Hirsch Svedala arbetarkommuns bibliotek där liberala 
Svenska Dagbladet och konservativa Nya Dagligt Allehanda låg framme bredvid 
socialistiska tidningar. 204  

Även pressen utgör ett osäkert inslag på den litterära arenan. Steenberg skri-
ver att tidningen visserligen utgör en stor andel av läsningen och att det är bra att 
få kunskap om vad som händer i världen, men att den är av en mer flyktig karak-
tär. Tidningen har ett ögonblicksintresse och det gör inget om man missar en tid-
ning eftersom det kommer en ny dagen efter.205  Detta går igen även på andra håll 
där tidningens ställning i landet samt plats på biblioteket diskuteras. 1904 skriver 
till exempel signaturen A. H-h i Folkbiblioteksbladet att tidningarna visserligen är 
ett viktigt bildningsmedel men att tidskrifterna ofta saknar en blick för vad som 
verkligen är av betydelse och vad som bara utgör ett tillfälligt intresse.206 Ellen 
Key är hårdare i sin bedömning och gör en liknelse mellan tidningar och alkohol 
när hon skriver att ”det tanklösa tidningssupandet är lika farligt för personligheten 
                                                
202 Hirsch, A. (1905), ”Nedbrytande tendenser inom folkbildningsrörelsen”, s. 12. 
203 Key, E. (1906), Folkbildningsarbetet: särskildt med hänsyn till skönhetssinnets odling: en återblick och 
några framtidsönskningar, s. 14-15. 
204 Hirsch, A. (1907), ”Några nya böcker”, s. 90; Hirsch, A. (1910), ”En folkbiblioteksfråga inför riksdagen.”, 
s. 49. 
205 Schack Steenberg, A. (1902), Om folkbibliotek, s. 6. 
206A. H-h, (1904), ”Folkbiblioteken och pressen”, s. 24 . 
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som alkoholismen, och det är på hög tid, att enhvar medvetet motarbetar denna 
fördärfliga vana”.207 1908 har kritiken mot pressen ökat och i Folkbildningsbladet 
publiceras kritik angående ”den stigande sensationalismen och amerikaniseringen 
av pressen” som har framförts vid Andra allmänna folkbildningsmötet i Stock-
holm sommaren innan. Särskilt kritiseras de utförliga redogörelserna i rapporte-
ringarna om brott, mord, stölder och erotiska skandaler. Pedagogiska Sällskapet 
gick kring den här tiden till och med ut med en vädjan till Svenska Pressen om att 
de skulle undvika att vara för detaljerade och sensationellt vinklade i deras redo-
görelser av brottsmål och liknande ämnen. Vädjan stöds också av Svenska Läka-
resällskapets sektion för neurologi och psykiatri som publicerar en text angående 
frågan. Texten publiceras i Folkbiblioteksbladet och i den skriver de att den väd-
jan som Pedagogiska Sällskapet riktat till Svenska Pressen är påkallad. De anser 
att det inte kan förnekas att dagspressens skildringar kan leda till nya brott och 
därför kan ses vara av indirekt samhällsvådlig art. Den dolda dispositionen för 
kriminalitet och våld som finns hos de bredare lagren i samhället kan triggas till 
mognad av den sensationalism som skildringarna i pressen visar prov på, till för-
mån för den förbittring och avsky som bör riktas mot dessa brott. Enligt dem bör 
tidningarna istället endast knapphändigt berätta om händelser på detta område och 
ut över det möta ämnet med tystnad, då det skulle visa ”en sund uppfattning av 
sådana ämnens värde och känslan av ansvar gentemot en omyndig och ofta lätt-
ledd krets af läsare”.208  

Bibliotek och läsning för barn och ungdom 
Många aspekter av de amerikanska biblioteken gjorde stort intryck på Palmgren, 
till exempel att de hade särskilda barn- och ungdomsavdelningar. En av tankarna 
bakom barn- och ungdomsavdelningarna var att fånga barn redan i tidig ålder, 
eller som Palmgren skriver: ”få makt redan öfver det lilla barnet”. Då kunde 
biblioteket behålla personen som en aktiv låntagare, och där med under biblio-
tekets inflytande, från barnsben och livet ut. Till skillnad från skolan som bara 
kunde påverka barnen under en begränsad tidsperiod. Hon anser att den litteratur 
som ungdomarna läser för nöjes skull gör mer för påverka deras karaktär och de-
ras ideal än vad de böcker de får läsa under skolgången gör. Studiet av böcker 
skulle också förbereda ungdomarna på de plikter och skyldigheter som livet med-
förde samt motivera dem att sträva efter ”mänsklighetens högsta ideal”.209 Palm-
gren var inte ensam om att drömma om speciella barn- och ungdomsavdelningar. 
Redan 1906, ett år innan Palmgren gör sin studie av de amerikanska biblioteken, 

                                                
207 Key, E. (1906), Folkbildningsarbetet: särskildt med hänsyn till skönhetssinnets odling: en återblick och 
några framtidsönskningar, s. 22. 
208 ”Sensationalismen i pressen” (1908), s. 41-42. 
209 Palmgren, V. (1908), ”Amerikanska bibliotek och bibliotekssträfvanden”, s. 388; Palmgren, V. (1908), 
”Den amerikanska biblioteksrörelsens utveckling under de sista decennierna”, s. 10. 
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skriver signaturen E. K–n. i Folkbiblioteksbladet om barnens läsesal i Åbos 
bibliotek och beskriver den som ett paradis där alla barn, men framförallt de bleka 
och frysande som annars ”fullkomligt utestängts från fantasiens rosengårdar”, kan 
ta till sig en värld av goda, vackra och varma tankar som sedan kan leda till en 
stark och livsglad kamp mot vardagssorgerna i deras vuxna liv.210  

Vad är det då som anses vara bra litteratur för barn och ungdomar? Det råder 
det lite olika bud om. Som tidigare nämnt ansåg Frey Svenson, professor i psyko-
logi och överläkare vid Uppsala hospital och asyl, att barn inte bör läsa fantasieg-
gande litteratur innan skolåldern. Enligt honom kunde för mycket ”sagonjutning” 
leda till mardrömmar och en onaturlig mörkrädsla hos barnen, en osund böjelse 
för det mystiska eller till och med göra barnen oförmögna att bidra till samhället 
senare i livet.211 Det är visserligen inte lika extrema begränsningar i barns läsande, 
där alla former av sagoläsande beskrivs som rent osunda, men klagomål före-
kommer ändå åtskilliga gånger även i Folkbiblioteksbladet. I ett nummer skriver 
avsändaren Karin Fjällbäck ett långt klagomål över utgivningen av barn- och ung-
domslitteraturen. Avslutningsvis skriver hon att de så kallade ungdomsböckerna 
inte kan ge ungdomarna något ”af varaktigt värde” utan att det istället är bättre att 
låta de unga läsa lämpliga nordiska författare.212 Ett par år senare skriver signatu-
ren C. A. Nordin att de barn vars läslust inte kvävs av skolan sedan letar sig vidare 
till det gift som kolportagelitteraturen är. Personen skriver att ”begäret efter dålig 
litteratur” är en sjuk läslust och kallar kolportagelitteraturen för ”pestbölder”. Ge-
nom pestbölderna skulle barnen alldeles säkert fostras till ligister och dagdrivare. 
Folkbiblioteken hade visserligen försökt råda bot på detta men inte uppnått ett 
sådant resultat att skribenten kunde vara tillfredsställd. Skolbarnen måste tas om 
hand och detta genom att tilldelas goda böcker gratis, på det sättet skulle de istäl-
let få ett begär efter god litteratur.213 Under ett folkskolläraremöte i Göteborg som 
återges i Folkbiblioteksbladet 1908 håller en skollärare, P. J. Thomée, ett föredrag 
om ungdomars läsning med slutsatsen att varken moralpredikande litteratur eller 
effektsökande litteratur är hälsosamt. Istället ska litteraturen innehålla självupp-
offrande karaktärsdrag som får tala för sig själva, inte ”krystande fraser” om mo-
ral.214 Just att litteraturen inte får vara för moraliserande nämns även av andra. Till 
exempel skriver Karin Fjällbäck att flickböckerna med sina ”dygdemönster till 
hjältinnor” inte är något att ha. I allmänhet anser hon att typiska barnböcker har 
ett onaturligt språk och innehåller tillgjorda upptåg. Hos de riktigt bra barnböck-
erna hittar man inga tillgjordheter och inget avsiktligt moraliserande.215  

                                                
210 E. K-n. (1906), ”Barnens läsesal.”, s. 99-100. 
211 Svenson, F. (1906), Själslifvets hygien: populär framställning, s. 116-117. 
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Palmgrens betänkande 1911 
Samma år som Palmgren grundade Stockholms barn- och ungdomsbibliotek av-
gav hon ett betänkande som kom att bli den av Palmgrens publikationer som 
kanske har gjort det största avtrycket i frågan om folkbiblioteken. Betänkandet 
Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjande 
af det allmänna biblioteksväsendet i Sverige avgavs i september 1911 och basera-
des på en två år lång utredning som Palmgren gjort på uppdrag av ecklesiastikde-
partementet.216  

Utredningen som låg till grund för förslaget visade på både positiva och nega-
tiva tendenser runt om i landet. Genom en enkätundersökning av de statsunder-
stödda föreläsningsanstalternas förhållanden visar det sig till exempel att bara 64 
som svarade hade haft en viss samverkan med bibliotek, 10 föreläsningsanstalter 
svarade inte på enkäten och 431 uppgav att de inte hade något samarbete alls med 
något bibliotek. Av de 64 som uppgav att de hade haft något samarbete hade dock 
många haft detta enbart genom att medlemmar i föreläsningsanstaltens styrelse 
också hade suttit i biblioteksstyrelser, inte för att de faktiskt hade ett aktivt samar-
bete med något bibliotek. Precis som i sina tidigare texter poängterar hon vikten 
vid att boken får den centrala platsen i bildningsarbetet och att föreläsningsverk-
samheterna därför bör förbättra samarbetet med biblioteken.217 En bildningsverk-
samhet som dock imponerade stort på Palmgren var nykterhetsrörelsen med sin 
fasta organisation, sin planmässighet och sin tro på boken som det främsta bild-
ningsmedlet. Av IOGTs årsberättelse utläste hon att de vid årsskiftet 1910/1911 
förfogade över 673 studiecirklar med tillhörande studiecirkelbibliotek, även om 
hon insåg att biblioteken var av varierande storlek och kvalitét så imponerade det 
på henne att de kunde ge så många människor tillgång till litteratur.218 

Palmgren skriver att det hon finner mest påtagligt med den samtida situation-
en är bristen på en enhetlig organisation bland de allmänna biblioteken. För att 
illustrera hur rörig situationen är skriver hon:  

Om vi närmast se på de i de svenska folkskolorna förlagda biblioteken, så stöta vi på biblio-
tek, som bära dels namnet skolbibliotek, dels namnen socken-, församlings- och kommunbib-
liotek. Men det är icke nog med, att de i folkskolorna belägna biblioteken betecknas med en 
mångfald olika namn, dessa namn innebära äfven olikheter i respektive biblioteks uppgifter. 
Och slutligen är att märka, att ett och samma namn på tvenne bibliotek icke med någon sä-
kerhet betyder, att dessa bibliotek äro afsedda att fylla samma uppgift.219  

                                                
216 Hornwall, G. (1987), ”Munch-Petersen, Alhild Valfrid Matilda Palmgren”, s. 759. 
217 Palmgren, V. (1911), Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjande af 
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218 Johansson, I. (1985), För folket och genom folket: om idéer och utvecklingslinjer i studieförbundens verk-
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Men även om hon ville samordna krafterna mellan de olika biblioteksformerna 
genom centralstyrning och genom att lägga huvudansvaret på kommunala biblio-
tek ställde hon sig också emot att använda sig av den modell som Danmark an-
vände där enbart de bibliotek med bildningsarbete som huvudmål fick stöd av 
staten. Det innebar i förlängning att tillexempel nykterhetsorganisationer och ar-
betarföreningar fick gå utan. Denna modell skulle enligt Palmgren bara leda till 
ökad splittring och inte till den samhörighet som hon förespråkade.220 I sin avhand-
ling menar Hansson att Palmgren beskyller folkrörelserna för att ha splittrat bibli-
oteksfrågan och citerar Palmgren där hon skriver att det är beklagligt att det inte 
kan ges ett enhetligt stöd till de ”af folkets egna medel gemensamt underhållna 
kommunala biblioteken” och på så sätt uppnå bästa möjliga verksamhet istället för 
att splittra de ekonomiska och ideella möjligheterna.221 Hennes förslag innebar en 
begränsning för föreningsbiblioteken och hon ansåg visserligen att en samman-
slagning av de krafter som verkade för biblioteken var den bästa vägen, men hon 
ger hon inte en riktigt lika ensidig åsikt i frågan som det kan verka i Hansson text. 
Bland annat skriver hon att föreningslivet ger människor en gemenskap som kan 
fungera tröstande och upplyftande samt ge medlemmarna ”ett högre, mera ideellt 
innehåll”. Hon skriver också att folket känner större kärlek till och visar större 
intresse för de bibliotek som de själva byggt upp genom egen kraft och egna me-
del än till de som bildats av de ”högre, bildade klasserna”. De senare biblioteken 
menar hon lätt får ett sken av välgörenhet även om de är till för folket och att fol-
ket inte har någon direkt del i dem eftersom de inte själva deltagit i arbetet. Ini-
tiativen bland enskilda sällskap och föreningar ska uppmuntras, inte kvävas då de 
”icke minst å uppfostringsväsendets område varit af stor och genomgripande be-
tydelse”.222  

En av de större frågorna Palmgren berör i betänkandet är avgiftsfrågan. Enligt 
henne bör de som anser att skolgången ska vara avgiftsfri och bekostas av stat och 
kommun i förlängningen också anse att staten och kommunen även bidra till att 
folkbiblioteken ska kunna vara avgiftsfria. De som tvärt om anser att skolgången 
ska vara belagd med avgifter och inte bekostas av stat och kommun bör också 
ogilla förslaget med avgiftsfria bibliotek. Själv hänvisar hon till Amerikas public 
librairies och menar att det är olämpligt med avgifter eftersom biblioteket på så 
sätt bidrar till en uppdelning av samhället i de som kan och de som inte kan be-
tala. Speciellt då de som kan betala ofta kan skaffa sig bildning och utbildning på 
andra sätt än genom biblioteket. Hon styrker även sin åsikt om fria lån med de 
betraktelser hon har gjort av att boklånen ökar på de bibliotek där avgiften tas 
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bort. Även de bibliotek som stödjer sig på att ta en minde avgift bör enligt henne 
kunna vara avgiftsfria i och med bland annat hennes förslag på utökande av stats-
understödet.223 

Hennes förslag kring den fortsatta utvecklingen liknar till viss del proposit-
ionen från 1905. Sammanfattningsvis föreslog hon att statsunderstöd skulle utgå 
till:  

Alla skolbibliotek där skoldistrikt, kommun, församling eller enskilda tillskjuter 
lika stort belopp som staten.  

Ett kommunalt allmänt bibliotek eller bibliotekssystem, bestående av central-
bibliotek med filialer, inom varje kommun där kommunen tillskjuter lika stort 
belopp som staten. 

De föreningar som omfattar hela landet och har minst 20 000 medlemmar i avsikt 
att stödet ska gå till att bedriva bibliotek, om biblioteksverksamheten är cent-
raliserad under en ledning utsedd av föreningens centralorganisation. Före-
ningens centralorganisation ska också tillskjuta en dubbelt så stor summa som 
statsunderstödet till inköp och inbindning av böcker.224  

Hon föreslog också att en biblioteksbyrå, bestående av fyra konsulenter varav en 
chef, skulle inrättas inom ecklesiastikdepartementet. Byrån skulle enligt henne 
fungera som rådgivare i ärenden som rörde biblioteken, göra personliga besök för 
att kunna följa utvecklingen, ge ut årliga kataloger, leda kurser för utbildning av 
bibliotekarier, med mera. Enligt henne skulle även statsunderstödets maxbelopp 
höjas samt kunna utdelas till alla församlingar inom samma skoldistrikt till drift 
av skolbibliotek.225 En sammanfattning av Palmgrens betänkande publicerades i 
Folkbiblioteksbladets sista nummer tillsammans med några kommentarer från 
Axel Hirsch. I sin helhet anser han att betänkandet ska betraktas med tillfredsstäl-
lelse, men ger också viss kritik. Den största kritiken riktar han mot hennes förslag 
angående föreningsbiblioteken som innebär att föreningarna måste ha en stor och 
landsomfattande verksamhet för att kunna få statsunderstöd. En sådan strypning 
av föreningsbiblioteken måste man, enligt Hirsch, opponera sig emot.226  

                                                
223 Palmgren, V. (1911), Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjande af 
det allmänna biblioteksväsendet i Sverige, s. 207-208. 
224 Palmgren, V. (1911), Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjande af 
det allmänna biblioteksväsendet i Sverige, s. 237-238. 
225 Palmgren, V. (1911), Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjande af 
det allmänna biblioteksväsendet i Sverige, s. 237-238. 
226 Hirsch, A. (1911), ”Folkbiblioteksrörelsens nyorganisation”, s. 133-138. 
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Vad hände sedan? 
Efter att Palmgrens betänkande publicerats tillkallades ett antal sakkunniga av 
ecklesiastikdepartementet för att göra en överarbetning av de förslag som hon la 
fram. Tillsammans lade de fram ett bearbetat betänkande i januari 1912 som sedan 
ledde till biblioteksreformen. Både Oscar Olsson och Valfrid Palmgren fanns med 
bland de sakkunniga tillsammans med Knut Kjellberg, docenten och biblioteka-
rien Lars Wåhlin samt folkskolläraren Nils Lundblad.227 I det sista numret av 
Folkbiblioteksbladet där sammanfattningen av Palmgrens betänkande publicera-
des skriver signaturen ”–h” att det är synd att inte Fredrik Nilsson, med sin stora 
erfarenhet av praktiskt folkbiblioteksarbete, också bjöds in till att delta i överar-
betningen. Om inte annat för att i alla fall föra ”de av d:r Palmgren dödsdömda 
föreningsbibliotekens talan”.228  

Riksdagen kom att, i det stora hela, besluta enligt Palmgrens förslag. Ett vik-
tigt villkor som gick igenom var att utlånen skulle vara avgiftsfria, förutom för 
studiecirkelbiblioteken som fick ta ut en låg avgift. Detta kunde innebära problem 
för bland annat arbetarebiblioteket, vars ekonomi till viss del bestod av intäkter 
från låneavgifter. Enligt Sundgren accepterades dock en statlig kontroll av biblio-
tekens bokbestånd utan några påtagliga protester. Fredrik Nilsson, som enligt 
skribenten i Folkbiblioteksbladet borde ha funnits med i beredningsprocessen, var 
som man kan förstå besviken. Arbetarebiblioteket tillhörde kategorin förenings-
bibliotek och blev i och med biblioteksreformen i princip utestängda från det stat-
liga stödet. De enda föreningsbiblioteken som till en början kunde tillgodogöra sig 
det ekonomiska stödet var IOGT:s studiecirkelbibliotek.229 I avhandlingen Upp-
lösningens dialektik. Bildningsmål och politisk modernitet i Sverige kring sekel-
skiftet 1900 hävdar Micael Björk att det fanns en motsättning mellan Palmgren 
och de sakkunniga vilket gjorde att hennes ursprungliga planer för biblioteket inte 
realiserades. Till exempel menar han att de sakkunniga gick emot Palmgren när de 
drev igenom stödet till studiecirkelbiblioteken.230 Detta känns som ett underligt 
påstående med tanke på att hon själv, i det betänkande som hon publicerade innan 
de sakkunniga tillsattes för att överarbete det, föreslår just att statsunderstöd ska 
ges till studiecirkelbiblioteken. Även Sundgren kritiserar det påståendet och po-
ängterar också att Palmgren själv var med bland de sakkunniga samt att det inte 
skedde några större förändringar i hennes förslag innan det blev antaget av riksda-
gen. 

                                                
227 Sundgren, P. (2007), Kulturen och arbetarrörelsen, s. 72. 
228 -h. (1911), ”Sakkunniga för biblioteksväsendets främjande.”, s. 175. 
229 Sundgren, P. (2007), Kulturen och arbetarrörelsen, s. 72-73. 
230 Björk, M. (2002), Upplösningens dialektik. Bildningsmål och politisk modernitet i Sverige kring sekelskif-
tet 1900, s. 151-154. 
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Motsättningar i forskningen 
Som vi har sett prov på finns det vissa motsättningar inom forskningen. I Björks 
avhandling behandlas bland annat Palmgrens roll i biblioteksfrågan samt utred-
ningen som presenterades 1911 och biblioteksreformen som följde året efter. 
Björk erkänner visserligen att Palmgren visar på olika tendenser som gör henne 
svår att definiera ideologiskt men hävdade som sagt också att det fanns en mot-
sättning mellan henne och de sakkunniga och att de sakkunniga till exempel gick 
emot Palmgren när de drev igenom stödet till studiecirkelbiblioteken.231  

I licentiatavhandlingen Om folkbibliotekens ideologiska identitet skriver 
Hansson att folkbiblioteket skulle kunna ses som en institution präglad av influen-
ser från både liberalt och socialdemokratiskt håll men att det egentligen är mer 
komplext än så. Han menar att de amerikanska folkbibliotekens roll snarare blev 
fostrande än bildande då de försökte bevara de konservativa värden som upplev-
des hotade av samhällsutvecklingen medans Storbritanniens snarare hade en pro-
gressiv roll med målet att bistå samhällets demokratiska utveckling utan att ris-
kera problematiska, revolutionära försök. Vi har alltså å ena sidan folkbiblioteket 
som bromskloss i Amerika och folkbiblioteket som utvecklande i Storbritannien. 
Den svenska biblioteksutvecklingen kan enligt Hansson liknas vid den första, den 
Amerikanska rollen med en kontrollerande och uppfostrande funktion. De svenska 
folkbiblioteken ska, genom att tillhandahålla och främja läsningen av bra och poli-
tiskt neutral litteratur, fostra de stora väljarmassorna till att bli bra väljare och 
medborgare formade efter medelklassens borgerliga ideal.232  

Hansson presenterar också de ideologiska strategier som, enligt honom, kan 
urskiljas i folkbiblioteksdiskursen. De han anser framträder i materialet är dels en 
strategi där känslomässiga argument är centrala och dels en strategi som använder 
sig av anspråk på universalitet. Däremot menar han att det inte finns några tecken 
på en rationaliserande strategi vars kännetecken är ”att den strävar efter att legiti-
mera sociala eller politiska intressen på grunder som antingen är logiskt nödvän-
diga eller åtminstone etiskt oantastliga” och som även ska kunna verifieras veten-
skapligt på något sätt. Detta tycker han sig inte kunna finna. Kontentan av av-
handlingen blir att folkbibliotekets grund är byggd på en konservativ ideologi 
byggd på idealistiska värderingar som folkbiblioteket skulle arbeta för att föra 
med sig in i det nya samhället. Alldeles i slutet lägger han dock in en brasklapp 
om att folkbiblioteket visserligen också har inslag av Storbritanniens variant där 
folkbibliotekens funktion var att stabilisera samhällsutvecklingen.233  

Även Andersson kommer fram till att folkbiblioteket uppstod på de konserva-
tivas initiativ. I hans avhandling Folkbibliotek makt och disciplinering. En genea-
                                                
231 Björk, M. (2002), Upplösningens dialektik. Bildningsmål och politisk modernitet i Sverige kring sekelskif-
tet 1900, s. 151-154. 
232 Hansson, J. (1998), Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En diskursstudie, s. 128-132. 
233 Hansson, J. (1998), Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En diskursstudie, s. 136-139. 



 72 

logisk studie av folkbiblioteksområdet under den organiserade moderniteten skri-
ver han att det var de konservativa, med Valfrid Palmgren i fronten, som gav det 
mest uttalade stödet för dess utveckling och drar slutsats att det var de konserva-
tiva som till sist formade verksamheten efter sina intressen. Detta kopplar han 
också till den slutsats som Hansson drar, att folkbiblioteket bygger på en konser-
vativ ideologi. Folkbiblioteket var helt enkelt borgarnas försök till en lösning på 
de samhällsproblem och oroligheter som uppstod kring sekelskiftet och som de 
borgerliga främst såg bland arbetarklassen.234  

Både Hanssons och Björks avhandlingar kritiseras dock i Sundgrens avhand-
ling Kulturen och arbetarrörelsen. Anderssons avhandling kom ut två år efter 
Sundgrens men med tanke på att Andersson går på Hanssons linje så berör Sund-
grens kritik även Anderssons slutsatser. Sundgren menar att det inte finns något 
empiriskt underlag för att dra de slutsatser som Hansson och Björk drar och att de 
helt bortser från att Oscar Olsson och Valfrid Palmgren var i samförstånd gällande 
biblioteksreformen 1912 och att den dessutom klubbades igenom av en enig riks-
dag. Enligt honom så var Palmgren visserligen konservativ politiskt men var sam-
tidigt för en utökad rösträtt och visade prov på, för den tiden, radikala idéer gäl-
lande biblioteksfrågan. Han skriver också att Björk antingen missar eller bortser 
från att Palmgren faktiskt var en av de fem sakkunniga som Björk menar gick 
emot henne och att den maktdelning mellan kommunala bibliotek och cirkel-
bibliotek som de sakkunniga enligt Björk då kunde uppnå235 i själva verket var ett 
viktigt inslag även i Palmgrens utredning. Sundgren erkänner den spänning som 
Björk och Hansson beskriver mellan den statliga centralismen och det lokala före-
ningslivet men menar att de tydligaste motsättningarna inte de fanns mellan bor-
gare och arbetare, utan de som fanns inom arbetarrörelsen själv. Han poängterar 
att även Oscar Olsson var för statligt stöd och att hans och Palmgrens intressen 
snarare samspelar i än går emot varandra i den nya biblioteksförordningen. Mot-
sättningarna bestod enligt honom snarare av de mellan Fredrik Nilsson, förestån-
daren för Arbetarbiblioteket i Stockholm, som representant för arbetarbiblioteken 
och Oscar Olsson som representant för studiecirkelbiblioteken.236  

Det svåra i den här typen av forskning, när något ska studeras historiskt och 
under en längre period, beskrivs bra i avhandlingen Kulturpolitik: Formeringen av 
en modern kategori av My Klockar Linder. I den skriver hon att det finns argu-
ment för att forskarens förståelse för kulturpolitik bör sättas före de historiska 
aktörernas, så som att det möjliggör jämförelser under längre tidsspann samt un-
derlättar för att forskaren ska kunna urskilja strukturer och sammanhang. Tillåts 

                                                
234 Andersson, D. (2009), Folkbibliotek makt och disciplinering. En genealogisk studie av folkbiblioteksom-
rådet under den organiserade moderniteten, s. 176-177. 
235 Björk, M. (2002), Upplösningens dialektik. Bildningsmål och politisk modernitet i Sverige kring sekelskif-
tet 1900, s. 154. 
236 Sundgren, P. (2007), Kulturen och arbetarrörelsen, s. 29-30, 79-80. 
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de historiska aktörerna definiera vad som är kulturpolitik riskerar det istället att bli 
ett nominalistiskt angreppssätt där forskaren kan gå miste om den större bilden. 
Enligt Klockar Linder finns det dock även risker med att forskaren själv definierar 
vad som är kulturpolitik. Hon menar att det finns en tendens att de som studerar 
kulturpolitikens historia genom det projicerar en modern bild skapad efter nutida 
villkor på den historiska studien. Något som visserligen inte behöver vara felaktigt 
men kan få konsekvenser för historieskrivningen.237  Detta kan vara värt att disku-
tera även när det kommer till forskningen om folkbiblioteket. I de flesta avhand-
lingar jag tar upp i det här avsnittet behandlas till exempel tiden kring sekelskiftet 
som en del i en politisk utveckling, vilket såklart är relevant och har betydelse, 
men kan göra att vissa aspekter av den här specifika tidens skeenden hamnar i 
skymundan och att bilden av vad som hände då färgas av det som hände sedan. 
Till exempel kan vi se att olika personer från olika ideologiska riktningar inte bara 
hade åsikter som gick emot varandra utan att de även hade vissa liknande målsätt-
ningar med bibliotekets verksamhet, vilket jag kommer att ta upp i nästa avsnitt.   

 

                                                
237 Klockar Linder, M. (2014), Kulturpolitik: formeringen av en modern kategori, s. 155-156. 
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Folkbiblioteket – en komplex historia 

Det är något av ett sisyfosgöra att försöka komprimera den här perioden i folk-
bibliotekets och folkbildningens historia så pass mycket att det får plats inom det 
givna utrymmet för det här arbetet. Det finns alltid något mer att läsa på om och 
fler nyanser att upptäcka. I den forskning jag har gått igenom har forskarna inte 
heller varit helt eniga i sina tolkningar av den här tiden. I början av arbetet ställde 
jag upp ett antal frågor som jag sedan har använt som utgångspunkt när jag sedan 
har försökt ge en bild av hur folkbiblioteket utvecklades som ett led i folkbild-
ningsarbetet. Frågeställningarna handlade om hur debatten om folkbiblioteket 
fördes innan staten på allvar började lägga sig i frågan i och med biblioteksrefor-
men 1912 och vilka som hade möjlighet att påverka. De handlade också om hur 
folkbiblioteket förhöll sig till folkbildningsarbetets samt vilken roll litteraturen 
ansågs spela i förhållande till människans bildning. Den sista punkten berörde 
folkbibliotekets etablering i samhället och vilka faktorer som bidrog till att det 
kunde ske. Dessa frågeställningar kommer jag att diskutera kring samt försöka 
besvara i det här avsnittet utifrån det arbete jag har presenterat i uppsatsen, samt 
med hjälp av de teorier av Habermas och Bourdieu som jag redogjort för i början.  

Hur drevs folkbiblioteksfrågan? 
Som vi har sett drevs folkbiblioteksfrågan, och även folkbildningsfrågan, i offent-
liga forum i samhället. Det som Habermas kallar för ”den borgerliga offentlighet-
ens förfall” hade visserligen inletts men det går ändå att se hur den borgerliga of-
fentligheten fortfarande påverkade hur frågan drevs. De offentliga forumen bestod 
dels av litterära kanaler, så som böcker och texter publicerade enskilt och genom 
småskriftserier som till exempel Verdandis och Heimdals, men också dagstid-
ningar och tidskrifter så som Folkbiblioteksbladet. De bestod också av olika mö-
ten som anordnades för att träffas och diskutera kring de aktuella frågorna, till 
exempel de olika folkbildningsmöten som hölls med jämna mellanrum. På så sätt 
kunde allmänheten utöva en påverkan på staten och statliga beslut. Valfrid Palm-
gren var till exempel inte själv röstberättigad men kunde ändå lämna ett stort av-
tryck i frågan tack vare de offentliga forumen. Men även om de var öppna för 
allmänheten och alla som var intresserade var tillåtna att delta på till exempel 
folkbildningsmöten eller skicka in sina åsikter till Folkbiblioteksbladet och så 
vidare så krävdes det att man uppfyllde vissa kriterier. Till exempel krävdes det 
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att man kunde uttrycka sig i enlighet med den retorik som användes samt att man 
kunde läsa och hade kunskap om det samtida läget, alltså en viss grad av bildning. 
Det krävdes också att man hade tid att engagera sig, vilket exempelvis många ar-
betare inte hade eftersom de ofta hade långa arbetsdagar. Enligt Habermas måste 
den som ville delta i det antika Greklands motsvarighet till den borgerliga offent-
ligheten vara befriad från produktivt arbete och hindrades därför av fattigdom. På 
samma sätt måste den som ville vara delaktig i den borgerliga offentligheten un-
der sekelskiftet vara befriad från de ekonomiska svårigheter som gjorde att större 
delen av den vakna tiden gick åt till arbete. Förmodligen var det på grund av dessa 
orsaker som det i början främst var de representanter från arbetarrörelsen och so-
cialdemokratin som hade en akademisk utbildning, och därmed hade uppnått en 
högre bildningsgrad, som hördes mest i debatterna. De hade genom sin akade-
miska utbildning fått lära sig att delta utifrån de premisser som gällde för den bor-
gerliga offentligheten. De hade också den bildning och det symboliska kapital 
som krävdes för att kunna göra sin röst hörd, samt tiden att delta. 

På folkbildningsmöten deltog personer från olika politiska läger för att till-
sammans diskutera fram samt rösta igenom resolutioner som sedan kunde använ-
das som riktlinjer i det fortsatta arbetet eller som sedan lades fram som förslag till 
ändringar i till exempel propositionen 1905. Man strävade på så sätt efter en kon-
sensus och eftersom alla fick delta kunde det också, i den borgerliga världsbilden, 
ses som representativt för den allmänna opinionen. Alla kunde dock inte få precis 
som de ville och olika forskare ser olika, och olika stora, motsättningar mellan de 
som deltog i debatten. Men även om det fanns vissa meningsskiljaktigheter om 
hur verksamheten skulle skötas så verkar i princip ingen under den här tiden ut-
trycka åsikter som gick emot själva idén om människans behov av bildning eller 
den allmänna biblioteksverksamheten. Den som nämns är enbart August Palm, 
men då riktas kritiken mot att bildningsarbetet prioriteras före den ekonomiska 
frågan och inte mot bildningen eller biblioteket i sig. 

Hansson menar att det inte finns några tecken på en rationaliserande strategi, 
där argumenten kring folkbiblioteket bland annat baseras på vetenskap, utan en-
bart strategier baserade på känslomässiga argument och argument som gör an-
språk på universalitet. De två senare förekommer onekligen i väldigt stor ut-
sträckning men jag håller inte med om att det Hansson menar är kriterier för den 
rationaliserande strategin inte används. Kanske uppfyller det inte de nutida krite-
rierna för vetenskapligt baserade argument, men när till exempel läkare och pro-
fessorer i psykologi skriver om litteraturens påverkan på människan ger det en 
vetenskaplig förankring till de uppfattningar som fanns om att litteraturen hade en 
makt över människans känslor och handlingar. Även att olika medicinska termer 
används i samband med litteratur och läsning ger påståenden om litteraturens på-
verkan på till exempel själslivets hygien en vetenskaplig koppling. Ett annat ex-
empel är de samband som dras mellan bildningens positiva effekt och statistik 
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över en sjunkande brottslighet. Detta används som en del i det Habermas menar är 
den borgerliga offentlighetens retorik, det vill säga det kritiska resonemanget, 
vilket gör att olika påståenden kan få legitimitet utöver att de tilltalar känslor eller 
gör anspråk på universalitet.  

Folkbildning genom folkbiblioteket 
Utbildning och bildning blev snabbt ett legitimerat symboliskt kapital som kunde 
användas som en fördel av de som hade det gentemot de som inte hade det. Detta 
skapade ett avstånd mellan den bildade och de obildade vilket också blev en 
klasstämpel eftersom borgarna hade de ekonomiska och kulturella förutsättning-
arna som krävdes för att bli bildade medans de lägre klasserna saknade dem. Men 
genom att läskunnigheten spred sig och skolsystemen började öppnas upp kunde 
också de lägre klasserna, så som arbetarklassen, börja tillgängliggöra sig det sym-
boliska kapitalet som bildningen utgjorde. Det räckte dock inte att bara ha gått i 
folkskola eller att ha lärt sig läsa. Det var också viktigt att man fortsatte bilda sig 
även efter åren i skolan, dels för att kunna hålla lärdomarna från skolan vid liv 
men också för att lära sig sådant som inte lärdes ut i skolan. Här finns den viktiga 
länken mellan folkbildningen och folkbiblioteket. Den riktiga bildningen fick man 
inte enbart genom några års skolgång eller genom att lyssna på föreläsningar. Fö-
reläsningar till exempel kunde ge en ”halvbildning” som innebar att personen en-
bart tagit till sig en sida i en fråga och svalt den utan att jämföra med andra sidor 
av saken. För att få den riktiga bildningen behövde man ta till sig alla sidor av en 
sak för att sedan verkligen kunna göra ett välgrundat val, en åsikt som av många 
upprepades som den ”sanna” bildningen. Det påminner om det kritiska resone-
manget som användes i den borgerliga offentligheten. Genom att ha ”objektivt” 
skriven litteratur om de sociala problemen och de olika politiska sidorna skulle 
folkbiblioteket också främja den stundande demokratin. Låntagarna skulle då, 
genom den sanna bildningen som folkbiblioteket gett dem, kunna väga alla poli-
tiska sidor mot varandra för att sedan göra ett välgrundat val när det var dags att 
lägga sin röst. Den agitatoriska litteraturen kunde precis som smutslitteraturen och 
sensationalismen i pressen uppvigla, framförallt arbetare, till upprorisk het och 
brottslighet, vilket i sin tur inte var bra för demokratin. 

Folkbiblioteket verkar ofta ha setts som en del av utbildningsväsendet och 
ibland till och med som bättre än skolan. Så länge barnen lärde sig att läsa i skolan 
så skulle folkbiblioteket sedan ge dem den verkliga bildningen. Bibliotekarierna, 
och andra som arbetade på biblioteken, fick en viktig roll som folkbildare. De 
skulle ha koll på vilken litteratur som lånades ut och arbeta för att öka utlåningen 
av den vetenskapliga litteraturen, de skulle även se till att biblioteket innehåll ett 
neutralt och bildande bokbestånd genom att göra en objektiv bedömning vid inköp 
av böcker. På vissa bibliotek användes systemet med att en person fick låna två 
böcker om den ena var en vetenskaplig sådan. Allt detta skulle verka för att den 
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som använde sig av biblioteket skulle bli bildad samt få en ”litterär uppfostran”. 
Den litterära uppfostran verkar av argumenten att döma ha ansetts vara en form av 
bildning som gjorde läsaren till en mer aktiv läsare med förmågan att läsa en bok 
utan att låta den påverka den egna moralen eller det egna själslivet. Den som inte 
var litterärt uppfostrad var snarare en passiv läsare som behövde börja med ”lät-
tare” litteratur då den inte var bildad nog att för att varken kunna värja sig för lit-
teraturens påverkan eller för att förstå den vetenskapliga litteraturen.  

Litteraturen och människan 
Om litteraturen var bra eller dålig verkar i vissa fall ha varit ganska svårt att veta. 
Vissa böcker fick högljudda protester på grund av osedligt innehåll, på grund av 
skildringar som sades uppmuntra kriminalitet och annat som faktiskt gick att peka 
på. Andra böcker blev kritiserade på grunder som snarare verkar vara grundade på 
en känsla för smak. En del böcker var inte dåliga egentligen utan krävde bara att 
läsaren var ”uppfostrad” litterärt. I till exempel Folkbiblioteksbladet kunde böcker 
bli kritiserade för att de var för tungsinta eller för lättvindigt skrivna. Strindberg 
kunde skriva både fruktansvärda böcker och böcker som var bra. Det var sådant 
som man helt enkelt bara visste. Bourdieu menade att smak framförallt är en ne-
gation mot andra smaker. På så sätt avgränsades den goda litterära smaken från 
den så kallade smutslitteraturen, som fungerade som ett begrepp för all den littera-
tur som borgarna bedömde som dålig. Framförallt för de som inte växte upp i ett 
borgerligt hem där den goda smaken förmedlades under barnens uppfostran kunde 
det såklart bli svårt. De som behövde bildas och få en litterär uppfostran var trots 
allt främst de lägre klasserna samt barn och ungdomar. Arbetarna hade inte fått 
med sig den goda litterära smaken genom sin uppväxt, därför behövde de få den 
genom folkbildningsverksamheten och då framförallt folkbiblioteket. Av samma 
anledning behövde barnen, och framförallt barnen i arbetarklassen, fångas upp 
tidigt, annars skulle de börja lockas av den dåliga litteraturen som kunde upp-
muntra till brottslighet, osedliga handlingar eller dagdriveri. På avdelningar som 
var till för barnen och ungdomarna, där de presenterades väl utvalda böcker, 
kunde smakfostran börja från unga åldrar även för arbetarklassens barn där smak-
fostran inte kunde ske hemma. Det i sin tur skulle göra dem till bättre vuxna. 

Genom att det fanns en allmänt accepterad uppdelning av bra och dålig littera-
tur kunde borgerligheten behålla makten över bildningen. De avgjorde vilken lit-
teratur som var den bra litteraturen som skulle finnas med på biblioteken samt 
vilken som var den dåliga och det var ingen som ifrågasatte det. Fredrik Nilsson 
som var föreståndare för Stockholms arbetarebibliotek tackade liberala Verdandi 
och konservativa Heimdal för deras bokkataloger som han ansåg gav en bra väg-
ledning vid inköpen till biblioteket. Socialdemokratisk ungdom var aktiva i kam-
pen mot kolportagelitteraturen. Bourdieu menar att smak är en form av symboliskt 
kapital och att symboliskt kapital kan fungera som ett maktmedel. Genom att till-
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skansa sig borgarnas goda litterära smak och det symboliska kapital som följde 
med det fanns det alltså en möjlighet för arbetare och exempelvis socialdemokra-
tisk ungdom att få mer makt i samhället. Men Bourdieu menade att den rådande 
klassen, borgerligheten, också bestämmer symbolernas rangordning, vilket går att 
se i hur litteraturen behandlades i förhållande till bildningsfrågan. Skönlitteratur 
kunde visserligen vara bra och många hyllar de bra romanerna, men det var den 
vetenskapliga som var högst upp i rangordningen. Skönlitteraturen kunde fungera 
bra som ett medel i den litterära uppfostran men det var den vetenskapliga littera-
turen som var målet, det var också den som var svårast att ta sig an för de som inte 
hade utbildning eller läsvana. Oscar Olsson protesterar mot nedvärderingen av 
skönlitteraturen men till sist kommer det ändå fram att även han ser skönlitteratu-
ren som ett verktyg i den litterära uppfostran som så småningom ska leda till den 
vetenskapliga litteraturen. Det var genom att läsa vetenskaplig litteratur som den 
högsta bildningen kunde uppnås, vilket i sin tur skulle göra läsaren till en verkligt 
god medborgare. 

Idéerna om att de som blev verkligt bildade skulle bli goda medborgare delas 
av så gott som alla som är aktiva i frågan, oavsett politisk åsikt. Frågan är vad 
kriterierna för en god medborgare är? Eftersom borgarnas världsbild var så pass 
legitimerad i samhället att den till stor del sågs som naturlig eller sann, känns det 
inte långsökt att dra slutsatsen att borgarna trodde att de som blev bildade också 
skulle se den sanningen. De dikterade inte vilka åsikter som var de rätta utan li-
tade på att de skulle komma att stämma överens med de egna när folk blivit bil-
dade, just för att det var de åsikterna som var rätt enligt deras världsbild. De som 
inte var bildade visste helt enkelt inte bättre, men när de blev bildade skulle deras 
åsikter om samhället förändras. För de som var en del av arbetarrörelsen och soci-
aldemokratin var bildningen en del av klasskampen. Oscar Olsson och flera med 
honom ansåg att samhället skulle kunna förändras inifrån genom att arbetarna fick 
utbildning och bildning. I det sammanhanget kan bildningsarbetet och folkbiblio-
teksarbetet snarare ses som ett medel för människor att skaffa sig makt i samhället 
för att kunna förändra det inifrån, man verkar dock ha trott att de politiska åsikter-
na skulle förbli desamma. Däremot menade ju även Olsson och andra representan-
ter för arbetarrörelsen, precis som många av de liberala och konservativa, att bild-
ningen till exempel skulle ge människan en högre moral. Den som var bildad, 
hade en litterär uppfostran och regelbundet ägnade sig åt självbildning genom 
aktiv läsning kunde helt enkelt inte bli annat än en bättre människa. Just bilden av 
den bättre människan med högre moral och osjälviskt handlande framställs ofta 
utan direkta politiska kopplingar utan mer som ett mänskligt ideal att sträva efter. 

Folkbibliotekets etablering i samhället 
I princip alla forskare menar att folkbiblioteket fungerade som en slags kontroll i 
de försök som borgarna gjorde för att behålla den rådande maktordningen. Det 
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säger jag inte emot, lika lite som jag säger emot att folkbiblioteket vilar på kon-
servativa och idealistiska värderingar. Om vi ser på saken genom Habermas och 
Bourdieus teorier finns det också ett mer undermedvetet och socialt perspektiv. 
Samhället var uppbyggt med den borgerliga världsbilden som den legitima där 
borgarna, genom den borgerliga offentligheten, kunde resonera sig fram till vad 
som var ”sant” och bäst för allmänheten, samt påverka hur samhället formades. 
Detta innebar att också de lägre klasserna påverkades av den borgerliga världsbil-
den då även de växte upp och verkade inom den. Som Bourdieu påpekade kunde 
de med makt premiera den egna gruppens världsbild och på så sätt legitimera dem 
ytterligare, vilket också bidrog till att den upplevdes som något naturligt. Flera av 
de som representerade arbetarrörelsen och socialdemokratin ansåg att arbetarna 
behövde både utbildning och bildning för att kunna förändra samhället och upp-
delningen av litteraturen som bra och dålig litteratur ifrågasattes inte. Men både 
utbildningens och bildningens form präglades av de som redan hade makt. Det var 
de som avgjorde vad som skulle finnas med i utbildningen och det var de som 
bestämde premisserna för bildningen. Det var de bildade som satte ihop bokkata-
logerna som folkbiblioteken sedan använde för att göra sina bokinköp. Med tanke 
på hur samhället såg ut då är det därför kanske inte så konstigt att folkbiblioteket 
utvecklades på en konservativ värdegrund. 

Bourdieu menade att strategierna som används för att konservera den egna 
klassen är defensiva och kan verka i det fördolda. Det gör de också i folkbiblio-
teket, som många forskare redan visat, men på ett sätt bidrog också arbetarklassen 
till den konserveringen i och med att många strävade efter att få samma bildning 
och därigenom samma möjligheter som borgarna. Genom att fler och fler behövde 
förhålla sig till utbildning och folkbildning kunde det tillslut legitimeras av att alla 
förhöll sig till det och erkände dess symboliska värde. Folkbiblioteket som var en 
viktig del av folkbildningsarbetet och till låga eller ingen avgift kunde ge en chans 
för de mindre bemedlade att bilda sig själva kunde därigenom etableras som en 
viktig institution både för högre och lägre klasser. För borgarna blev biblioteket 
ett sätt att öppna för att arbetarna skulle kunna ”bli som dom” istället för att för-
söka förändra samhället på ett sätt som oroade borgarna. Ett sätt att kontrollera 
arbetarklassen och undvika fler strejker och upproriska aktiviteter, ja, absolut. 
Men folkbiblioteket hade inte kunnat etableras som en samhällsinstitution om inte 
också arbetarna och de lägre klasserna hade accepterat det och erkänt dess legiti-
mitet. 

De allmänna biblioteken började dyka upp ungefär samtidigt som folkföre-
ningarna och bildningsarbetet drevs aktivt av så väl nykterhetsrörelser, arbetarrö-
relser, frikyrkorörelser som studentföreningar och genom andra liberala och kon-
servativa initiativ. Att så många olika människor och föreningar, om än på olika 
sätt och i olika former, börjat engagerat sig i folkbildningen och folkbiblioteken 
var förmodligen också en bidragande faktor till att biblioteket kunde etableras i 
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samhället. På så sätt kunde biblioteksreformen 1912 spela på det redan legitime-
rade folkbildningsarbetet och den starka tron på biblioteksverksamheten i sitt för-
sök att centralisera. Biblioteksreformen innebar visserligen begränsningar för de 
mindre föreningarna och Palmgren klargör tydligt upprepade gånger att hon anser 
att det är nödvändigt att samla upp alla engagemang till en gemensam satsning på 
de bäst lämpade biblioteken, de kommunala folkbiblioteken. Att hon ändå ville ge 
de större och mer organiserade föreningarna statsunderstöd för deras biblioteks-
verksamhet var förmodligen delvis för att blidka de som stödde föreningsbiblio-
teken, men kanske också för att de kunde kontrollera biblioteksverksamheterna 
bättre för att på så sätt, enligt henne, uppnå en högre kvalitét och enhetlighet.  

Det jag vill komma fram till är att ja, en av de stora faktorerna som spelade in 
i folkbibliotekets etablering i samhället var borgarnas politiska strategier för att 
kontrollera den oroliga arbetarklassen. I demokratiseringsprocessen hotades deras 
maktställning och deras sätt att leva genom att rösträtten utökades, därför blev det 
viktigt för borgarna att försöka ena folket och hindra samhällsomstörtande tenden-
ser. Men en annan faktor var också att samhället var uppbyggt med den borgerliga 
världsbilden som den dominerande, vilket innebar att den under sekelskiftet även 
påverkade arbetare och andra lägre klasser som därför själva agerade utifrån vissa 
av de borgerliga premisserna. En till viktig social faktor för att folkbiblioteket 
skulle kunna etableras var att arbetet för folkbildningen och folkbiblioteken sked-
de i alla samhällsskikt och att de gemensamt hade de den nästan utopiska idén om 
bildningens positiva effekter på människan. En idé som många ansåg att folk-
biblioteket kunde bidra till att förverkliga.  
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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka det samhällsengagemang som ledde 
fram till biblioteksreformen 1912, då staten på allvar gick in i folkbiblioteksfrå-
gan. Studien består av en textanalys av texter publicerade under tidsperioden 
1890-1912, både i form av böcker och häften samt artiklar i tidskriften Folkbiblio-
teksbladet. I arbetet har jag försökt besvara frågor om hur, samt av vilka, folkbib-
lioteksfrågan drevs under sekelskiftet och hur folkbiblioteket förhöll sig till folk-
bildningsarbetet. Jag har också sökt att besvara frågor om vilken effekt som litte-
raturen troddes ha på människans bildning samt vilka faktorer i samhället som 
bidrog till folkbibliotekets utveckling. Som stöd i analysen används Habermas 
teori om borgerlig offentlighet samt Bourdieus teorier om symboliskt kapital samt 
smak som social distinktion. För att kunna förankra materialet i en social kontext 
presenteras en översikt över samhället så som det såg ut under sekelskiftet. Det 
förs även en dialog med tidigare forskning som finns kring folkbiblioteket under 
den här tiden för att kunna jämföra och diskutera olika slutsatser och tolkningar.  

De slutsatser som görs är att den borgerliga offentligheten så som Habermas 
beskriver den satte premisserna för hur folkbiblioteksfrågan drevs i det offentliga. 
Detta innebar också att det främst var de som hade förutsättningarna för att för-
hålla sig till dessa som kunde vara med och påverka under den här tiden. Av ana-
lysen framkommer att folkbibliotekets utveckling kan ses som ett led i folkbild-
ningsarbetet. Genom att läsa den av folkbiblioteket förmedlade litteraturen kunde 
människan bli verkligt bildad och genom det en bättre medborgare. Det fram-
kommer även att det, förutom de politiska faktorer som tidigare forskning fokuse-
rat mycket på, också fanns sociala faktorer som gjorde att folkbiblioteket utveck-
lades utifrån konservativa värderingar. De sociala faktorerna bidrog även till att 
folkbiblioteket kunde etableras som en legitim institution i samhället.  
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