
Saklighet och opartiskhet i     

biblioteksverksamheten



Historisk bakgrund

 JO inrättades genom 1809 
års regeringsform

 Lars Augustin Mannerheim 
1810

 Självständig granskare

 Del av riksdagens 
kontrollmakt

 I början främst åklagare



Några årtal

 1809 års regeringsform.

 1810 L.A. Mannerheim, den förste JO:n.

 1915
 MO (militieombudsmannen) införs.

 JO:s praxis med kritikbeslut lagfästs.

 1941 Regeln att endast män kan bli JO tas bort.

 1957 Kommunala myndigheter under JO:s tillsyn.

 1967 MO avskaffas och antalet JO utökas till 3 stycken.

 1975 Antalet JO utökas till 4.



Tillsyn och rättsvårdande uppgift

 JO:s allmänna uppgift: tillsyn över att 
myndigheter och domstolar tillämpar 
lagar korrekt och i övrigt sköter sin 
uppgift med god myndighetsetik.

 JO:s särskilda uppgift: tillsyn över att 
den offentliga verksamheten utförs 
sakligt och opartiskt att grundläggande 
fri- och rättigheter inte överträds.

 JO:s rättsvårdande uppgift: att verka 
för att avhjälpa brister i lagstiftningen



Vilka kan JO granska?

 Statliga myndigheter och domstolar,

 kommunala och landstingskommunala myndigheter, 

 och dess tjänstemän.

 Andra som anförtrotts myndighetsutövning.



Ärende hos JO

 Ett ärende väcks genom

 anmälningar (vanligast)

 inspektioner 

 egna initiativ

 Utredning 

 JO har långtgående utredningsbefogenheter

 ingen sekretess gäller mot JO

 myndigheterna är skyldiga att lämna uppgifter –
sanningsplikt

 efterhandsgranskning



Verktyg

 Beslut med kritik och/eller vägledande uttalanden

 Peka på brister i lagstiftning

 Förundersökning – åtal, begära disciplinåtgärder

 De viktigaste besluten publiceras i JO:s ämbetsberättelse, 
andra viktiga beslut webbpubliceras



JO-beslut om boklån

 Falköpings bibliotek, beslut den 28 juni 2017 (dnr 4650-
2016) - JO 2017/18 s. 569

 Tumba bibliotek, Botkyrka kommun, beslut den 28 juni 
2017 (dnr 2654-2016) – JO 2017/18 s. 560

 Se också JO 1998/99 s. 534 och JO:s beslut den 9 
januari 1998 (dnr 4338-1996) 



Falköpings bibliotek - bakgrund

 en person ville långa boken Världsmästarna: när Sverige 
blev mångkulturellt

 beslut att inte köpa en eller fjärrlåna; boken är 
främlingsfientlig och brister i vederhäftighet 

 Kultur- och fritidsnämnden hänvisade till bibliotekets 
medieplan

 i medieplanen; tre kvalitetsaspekter - litterär kvalitet, 
värderingar och vederhäftighet 

 värderingar var enligt planen den viktigaste faktorn vid 
kvalitetsbedömningen av en bok



Kommunens svar till JO

 att anledningen till att värderingar tillmäts sådan vikt i 
riktlinjerna är att man vill säkerställa att en låntagare inte 
får sina mänskliga rättigheter kränkta genom att läsa lånad 
litteratur. 

 Kultur- och fritidsnämnden ansåg inte att kriteriet 
värderingar innebär att utbudet inskränks utifrån 
ideologiska, politiska eller religiösa utgångspunkter 

 nämnden ansåg alltså inte att biblioteket gjort fel 



Tumba bibliotek, Botkyrka  -
bakgrund

 en person begärde att få låna boken Invandring och 
mörkläggning – en saklig rapport från en förryckt tid  

 Tumba bibliotek beslutade att varken köpa in eller fjärrlåna
boken

 Skäl:

 kvalitetsbrister, framför allt när det gäller saklighet och 
källhantering samt

 boken strider på ett flertal punkter mot den interkulturella 
handlingsplan som gällde för biblioteken i Botkyrka



Tumba, forts.

 samma person begärde att få låna boken Muhammeds 
flickor: våld, mord och våldtäkter i Islams hus

 biblioteket beslutade med en allmän hänvisning till sin 
verksamhetsplan och förvaltningens värdegrund att inte 
köpa in eller fjärrlåna den boken

 i verksamhetsplanen angavs bl.a. att när värden som 
demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter står 
emot varandra i medieurval är mänskliga rättigheter det 
överordnade värdet



Kommunens svar till JO

 KF-nämnden i Botkyrka ansåg att bedömningen av boken 
Invandring och mörkläggning var problematisk utifrån 
objektivitetsprincipen

 nämnden är mindre tydlig när det gäller den andra boken –
Muhammeds flickor - men anger att det hade varit en 
fördel om det funnits fastslagna riktlinjer och kriterier som 
stöd för urvalet 



JO:s bedömning

- Det urval som måste göras ska ske med utgångspunkt i det 

demokratiuppdrag som folkbiblioteken har

- följer av bibliotekslagen och dess förarbeten

- genom ett allsidigt och kvalitativt utbud ska folkbiblioteken 

bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning 

- ska ske utan inskränkningar utifrån ideologiska, politiska 

eller religiösa utgångspunkter 



Min bedömning, forts.

 brister i den vetenskapliga kvaliteten eller rena sakfel i en 

bok är relevanta aspekter av kvalitet 

 fördel om det finns fastställda riktlinjer för hur urval av 

böcker vid inköp ska göras

 beslutet tar sikte på

- folkbibliotek, inte skolbibliotek

- annan litteratur än skönlitteratur (faktaböcker)



De viktiga slutsatserna:

 så länge ett yttrande inte är brottsligt finns inte något 
utrymme för ett folkbibliotek att ta hänsyn till de 
värderingar och åsikter som förs fram i en bok

 ett urval på sådan grund står i direkt strid med 
bibliotekslagens krav på allsidighet och fri åsiktsbildning 

 är inte heller förenligt med objektivitetsprincipen i 1 kap. 

9 § regeringsformen. 



Kritik mot kultur- och 
fritidsnämnderna i resp. kommun

 Falköping:

 beslutet att avslå lånebegäran med hänvisning till bl.a. 

värderingar var inte förenligt med bibliotekslagens och 

regeringsformens krav på objektivitet 

 Kultur- och fritidsnämnden kritiserades för detta

 nämnden fick också kritik för sina riktlinjer om att 

värderingar ska beaktas vid kvalitetsbedömningen



Forts.

 Botkyrka:

 de skäl biblioteket angett beträffande Muhammeds flickor  
visar att man i sin bedömning har beaktat de åsikter som 
förs fram i boken 

 de skäl som biblioteket angett beträffande Invandring och 
mörkläggning gav intryck av att man beaktat åsikterna i 
boken. 

 biblioteket har därmed inte levt upp till bibliotekslagens och 
regeringsformens krav på objektivitet vid handläggningen 
av låneframställningarna 

 kritik för det 



Avbokning av en hörsal m.m.

 Göteborgs stadsbibliotek, beslut den 1 februari 2016 (dnr 
4650-2016) - JO 2016/17 s. 671

 en förening hade bokat bibliotekets hörsal för en 
föreläsning på temat invandring och mörkläggning

 den avbokades så småningom 

 Kulturnämnden kritiserades för sin hantering av ärendet

 se också JO 2016/17 s. 661 om en avbokning av en 
musikgrupp med hänvisning till de åsikter 
gruppmedlemmarna uttryckt; stod i strid med kravet på 
saklighet och opartiskhet



Bakgrund:

 det kom kritik mot föreläsningen

 biblioteket beslutade att samtidigt med föreläsningen 
arrangera ett samtal med bl.a. en migrant om livet som 
papperslös

 bibliotekschefen förklarade i en intervju att det var viktigt 
för biblioteket att klargöra att föreningens föreläsning inte 
var arrangerad av biblioteket

 hon uppgav också att det egna arrangemanget var ett sätt 
för biblioteket att stiga fram för att olika röster skulle få 
komma till tals när man fick klart för sig vad föreningen 
tänkte bjuda på



Min bedömning:

 svårt att dra någon annan slutsats än att biblioteket genom 
det egna arrangemanget ville markera sitt avståndstagande 
mot det förväntade innehållet i föreläsningen 

 biblioteket sa upp avtalet med föreningen  - dvs. bokningen 
av hörsalen - med hänvisning till risken för 
ordningsstörningar; beslutsunderlaget var dock begränsat

 bibliotekets eget arrangemang genomfördes som planerat.

 omständigheterna gav intryck av att innehållet i 
föreläsningen och den negativa opinionen påverkade 
bibliotekets beslut att avboka föreningens föreläsning 

 vid bedömningen av objektiviteten har det betydelse hur 
myndighetens agerande uppfattas; alltså inte enbart de 
verkliga skälen för ett agerande



Avslutande tankar

 Frågan är både lätt och svår

 En svårighet – t.ex. debattböcker där författaren har vävt 
ihop sina åsikter med sakuppgifter

 En texts kvalitet kan bedömas med utgångspunkten att det 
är en faktatext om innehållet framstår som en redogörelse 
för sakförhållanden

 Avvägning mellan att urval inte får göras utifrån 
värderingar och åsikter i en bok och regeringsformens 
uttalanden om människors lika värde och respekten för 
deras frihet och värdighet 

 Viktig uppgift för biblioteken och bibliotekarierna



Tid för frågor och samtal

Slutwww.jo.se


