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Saklighet och opartiskhet i biblioteksverksamheten 

Cecilia Renfors, Justitieombudsman 

Avslutande tankar och diskussion 

 Frågan är både lätt och svår 

 En svårighet till exempel 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 

 Avvägningar 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 

Det är tillåtet att uttala åsikter om att människor har olika värden, det kränker inte ens mänskliga 
rättigheter att biblioteken har böcker som har en annan åsikt än vad man själv har. Det är en av 
demokratins grundpelare att man får ha olika uppfattningar. 

Bokinköp: yttrandefriheten väger tyngre än målsättningsstadgarna (respekt för människors lika värde 
är ett exempel på en målsättningsstadga). Man får inte ta hänsyn till åsikter och värderingar för att 
neka inköp, utan objektivitetskraven gäller i alla lägen. Ett bibliotek har inget ansvar för vad vuxna 
läser och varför. Det kanske finns ett värde i att läsa riktigt obehagliga saker.  

Det är en svår uppgift, men man kan komma väldigt långt om man håller sig till bibliotekens 
kvalitetskriterier. 

Frågor 

Fråga: Uppdelningen folkbibliotek/skolbibliotek; har skolan ett utrymme att hänvisa till skolans 
värdegrund för att neka inköp? 

Svar: Det är tveksamt att hänvisa till värdegrund. När det gäller barn finns det fler aspekter, det är 
inte lika lätt att hänvisa till låntagarens eget ansvar.  

Fråga: Kan man begära in manus eller underlag från ngn som bokar en lokal eller aktivitet? Syftet 
är att i förväg ha mer grund att stå på för att fatta ett beslut. 

Svar: Om man hyr ut lokaler för diskussion och samhällsfrågor, av politisk art eller andra frågor gäller 

yttrandefrihetsförordningen.  Gränsen går vid risk för ordningsstörningar eller brottslighet. 
Kontakta polisen för att få hjälp med bedömningar. 

Allmän kommentar: I bibliotekslagen fastslås demokratiska värden, fakta och kvalitet, men 
biblioteken köper mycket pseudo-faktaböcker inom hälsa och psykologi, så varför krångla till det med 
samhällslitteraturen? 

Fråga:  Har vi rätt att stoppa barn från att köa på vuxenböcker?  

Svar: Ingen JO-fråga. 



Fråga: Det är lätt i lagens bokstav, men svårt i praktiken. Har inte trycket ökat lite grann? 
Bibliotekspersonalen känner sig mera pressad, om man jobbar med gemensamma biblioteksplaner 
blir det ännu svårare. 

Svar: Det har säkert blivit tuffare, folk är medvetna om sina rättigheter och dessa personer är ofta 
väldigt aktiva. Man måste ha en tilltro till mottagaren. Skönlitteratur är nästan ännu värre, kan vara 
väldigt obehagligt.  

Fråga: Vi ska värna om mångkultur, hur ska vi hantera ett inköpsförslag på Nya tider? 

Svar: JO ger inga förhandsbesked. Man bör utgå från bibliotekslagen, hur är efterfrågan mm. Man får 
inte välja bort p g a åsikterna. 

Fråga: Om jag säger dålig kvalitet, då räcker det? 

Svar:  Mina egna åsikter får inte styra. Om jag hänvisar till bristande kvalitet bör argumenten hålla.  

Fråga: Men om låntagaren upptäcker att vi plockar bort vissa böcker men vi har kvar annat, kan 
låntagaren då ta saken vidare? 

Svar: JO behöver inte driva alla ärenden. Det blir som att granska biblioteksutbudet. Det är inget som 
JO skulle ta på sig. 

Allmän kommentar: Man kan ju alltid gallra boken! Det finns ju möjlighet att fjärrlåna. 

Fråga: Det är svårt att utgå enbart från kvalitetsprincipen! 

Svar: Utgångspunkten är att man vill göra rätt och följa lagen. 

Fråga: Förväntad efterfrågan, kan det vara ett relevant kriterium? 

Svar: Kan inte se att det är fel, men det är inte mitt område. 

Allmän kommentar: Urval, vederhäftighet, kvalitet mm är tillämpbara kriterier men man kan ju inte 
ställa högre krav på böcker som man inte gillar än på andra böcker. 

Allmän kommentar: Det finns även en politisk agenda, att använda det offentliga till sina egna syften. 
Man måste ändå ha en professionskunskap. Då måste vi ha tydliga kriterier. Det är väl ingen slump 
att man anmält Tumba och Falköping. Vi kan inte springa till JO hela tiden. Tillvägagångssättet borde 
vara tydligt. 

Svar: Om boken är ordentligt skriven med källhänvisningar mm då får man leva med att ha boken på 
sina hyllor och sedan lita till mottagaren. 

Kommentar: Apropå att påverka lagstiftning: i Norge ser det helt annorlunda ut. Stark 
lobbyverksamhet, lång rättsprocess i Norge kring programverksamhet. I Norge – biblioteken ska vara 
en debattarena enligt nya lagstiftningen. (public service). 

Svar: Ny lagstiftning för politisk verksamhet i skolor i Sverige är på gång. Skolor är inte offentliga rum. 

Allmän kommentar: Biblioteken får se över sina styrdokument och hålla dem aktuella.  

  



Tankar om barnmedierna – vem bestämmer? 

Ingrid Loeld Rasch, Regionbibliotek Östergötland 

Arbetar med Läslust, läsfrämjande arbete framför allt för barn 

Tio tankar om barn och barnmedier: 

Gemensamma nämnaren: barns delaktighet 

Grundtanke: hur ser vi på barn? Det finns olika definitioner, t ex inom bibliotek är man ett barn tills 
man fyllt 16.  Mats Trondmans artikel Att förstå barndom skriver om barn som växande varelser, de 
är i tillblivelse och kan inte vara likställda med vuxna även om de ska tillfrågas och vara delaktiga. 

Tanke 1 Vad är barnlitteratur? 

Lennart Hellsing ”…allt vad barn läser eller hör berättas i mer  eller mindre litterär form är 
barnlitteratur” 

Tanke 2 Yrkesrollen? 

Har den verkligen förändrats? Arbetsuppgifterna är väl i grunden desamma, eller? 
Media mentorship? Lisa Guernsey : frågor kring media, appar mm som vill ställa till en mentor, 
förslagsvis en barnbibliotekarie som vägleder barn och föräldrar. Bibliotekarier ska hjälpa dem att 
välja. Det nya är att vi hjälper till med all sorts media, smart phones mm. 

Tanke 3 Nya medier? 

Hur lär vi oss? Vi läser dem! Eller spelar tv-spel eller appar. Finns inga genvägar, vi får göra det ändå 
även om vi inte gillar att hålla på det. Det vårt yrke! Och vi ska avsätta tid för det.  
Se även projektet ”Cross media” som finns på Regionbibliotek Östergötlands hemsida  

Tanke 4 Barnboksutgivningen? 

Det utkommer väldigt många böcker, en orsak kan vara Pisa-undersökningarna, men efterfrågan styr. 
Biblioteken köper in mer. Blir det för mycket? Påverkar det biblioteken, är det större bredd eller mer 
av samma? 

Tanke 5 Inköpen? 

Få inköpsförslag kommer från barn. Vad beror det på? Vet de inte att man kan lämna, behövs det 
inte eller vet de inte hur man gör? 

Tanke 6 Barns delaktighet? 

Svårt? 

 Inköpsförslag 

 Bemötande  

 Återkoppling till barn 

 Barnens åsikter ska tas på allvar 

 Handlingsplan enligt Barnkonventionen  

Tanke 7 Biblioteksrummet - hur roligt får det vara? 

Samtidighet – delaktighet – ömsesidighet  

Samspelar biblioteket med barnens tillvaro och miljö, deras intressen och medieanvändning? 
Ges barn möjlighet till inflytande och interaktivitet? 
Sker samverkan på jämställd basis med barn och vuxna? 

Tanke 8 Kvalitet?  + Tanke 9 Allsidighet? 

http://regionbibliotekostergotland.se/wp-content/uploads/2016/05/lasluststrategi-for-gotabiblioteken-2015-2017.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2013/nr-2/mats-trondman---att-forsta-barndom.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7bXjo6Q79N8&list=PLLxDwKxHx1yIVuDjtJd18rIuiihx-y6K3&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=ow_895t4NeU&t=68s
http://regionbibliotekostergotland.se/verksamhet/mik-digital-delaktighet/crossmedia/


Tre kriterier: 

 Att den intresserar barnen 

 Att den  har tillräckliga estetiska kvalifikationer 

 Att den, om den berör etiska frågor, har en ”moral” eller tendens som vi rimligen kan 
acceptera 

Barnverksamhet: skydda barnen, de ska inte råka ut för något som är fel, men sånt som förekommer 
i världen ska väl ändå få förekomma i barnböcker. Sedan har vi internet också. 

Tanke 10 Framtidens bibliotek? 

 ”Öppet sinne” 

 Personal 

 Digitalisering 

 Ekonomi 

  



Langsam aber sicher - bibliotekssamarbetet i Dalarna 
Sonja Viklund, Mora folkbibliotek och Karin Hane Falun folkbibliotek 
 
berättar om framgångar och bakslag i strävan efter samarbete och effektivisering mellan biblioteken i 
Dalarna. Med erfarenheter från ett lokalt samarbete som startade mellan några av kommunerna i 
Dalarna redan 2010 är man nu framme vid ett samarbete som sträcker sig över hela Dalarna.  
 
Ny styrgrupp och gemensam viljeyttring ger nya tag inför fortsatt arbete 2018. Syftet är: 
 

 Ge Dalarnas invånare god tillgång till biblioteksservice av hög kvalitet i hela länet 

 Säkra fortsatt utvecklingskraft 

 Bättre användning av gemensamma resurser 

 Stärka personalens kompetenser och underlätta kompetensförsörjning. 
  



Medier och informationskunnighet - att navigera i en föränderlig tid 

Marika Alneng 

Bibliotekspedagog verksam i Stockholm. Jobbade 2014 på uppdrag åt Statens medieråd med att 

producera ett fortbildningsmaterial till folkbiblioteken om MIK.  Presenterar sina tankar i boken 

Folkbibliotek i förändring – navigera med medie- och informationskunnighet från 2017. Vilken är 

folkbibliotekens roll och hur kan vi stödja en ökad medie- och informationskunnighet rent 

praktiskt? Alneng ger en introduktion till begreppet MIK och breddar begreppet. 

Hon är nu involverad i Stockholms stadsbiblioteks pågående satsning för personalen på MIK och 

demokrati. En lärmodul med fyra teman – Integritet – Sökteknik – Källkritik – Nätetik. Bygger på 

självstudier, lokala MIK-pedagoger, samtalsfrågor, uppdrag och tid för reflexion och 

kommunikation. 

Hon avslutar med några exempel på MIK-arbete i praktiken samt några frågeställningar: 

 Vad kan du göra när du kommer tillbaka till ditt bibliotek? 

 Vilken kompetens behöver du för att bättre kunna jobba med MIK-frågor? 

  



Vad är på agendan just nu? 

Karin Linder, Svensk biblioteksförening 

Yttrandefrihet och mediestrategiska frågor är aktuella. Sv biblioteksförening har presenterat en 

rapport om bibliotekens mediestrategiska arbete där författarna gått igenom ett stort antal 

biblioteks medieplaner. ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst – en kartläggning av mediestrategiskt 

arbete på bibliotek utifrån normerande dokument”, 2014. Många av planerna bygger på 

värderingar. Det gäller att biblioteken uppdaterar sina medieplaner och att dessa är levande 

dokument. Ansvaret för inköp ligger fortfarande hos bibliotekarierna, men de måste kunna 

hänvisa till sakligt grundade dokument.  

Kungliga biblioteket har fått en instruktion med tydligare fokus på forskningsbibliotek och stärkt 

forskningsinriktning i samarbete med Vetenskapsrådet.  

Myndigheten för tillgängliga medier MTM flyttar till Malmö 2020 enligt ett regeringsbeslut. 

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att stärka 

biblioteksverksamheten i Sverige.  Under 2018-2020 kommer 225 milj kr per år fördelas. Syftet är 

att öka utbudet och tillgängligheten i biblioteksverksamheten. 

Hur ska arbetet med att skapa ett nationellt allmänt bibliotekssystem gå till? Olika departement 

ger olika uppdrag.  De ansvariga departementen behöver kommunicera med varandra! Vilken är 

den långsiktiga tanken bakom nuvarande satsningar? Det behövs en vision som bör täcka alla 

olika typer av bibliotek. Frågan är om det är möjligt att få en Svensk Nationell 

Biblioteksmyndighet? Behövs det?  

Nya rapporter: skolbiblioteksfrågan förväntas vara klar till Almedalen samt en rapport om Vad 

användarna förväntar sig av ett folkbibliotek, en Novus-undersökning gjort i uppdrag av 

biblioteksföreningen som kommer att presenteras på Biblioteksdagarna i maj i år. 

Stora förändringar på gång vad gäller upphovsrätt. Fyra departement är inblandade i frågan.  

Ny Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 

25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar 

personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet 

Det är valår – bjud in politiker och berätta om hela er verksamhet, så debatten inte fastnar i stök- 

och ordningsfrågor!  

 

 

 

 

Ingalill Stenmark och Bertine Pol Sundström, Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå, 

antecknade. 


