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1. Inledning 
 
Om du lägger handen på hjärtat hur många av Barnkonventionens artiklar känner du 
till? Under höstterminen 2002 fick vi som studenter på Biblioteks- och 
Informationsvetenskapliga programmet i Borås, möjlighet att under ett 
föreläsningstillfälle stifta bekantskap med några av Barnkonventionens artiklar. 
Föreläsningen var intressant och gav mersmak. För er som vill veta mer om hur 
barnbibliotekarier på Irland och i Sverige uppfattar och realiserar Barnkonventionen i 
sin dagliga verksamhet, bär det nu av mot ett läsäventyr med Barnkonventionen som 
guide.  
 
Den 20 november 1989 antog Förenta Nationernas generalförsamling konventionen om 
barnets rättigheter. Sverige ratificerade styrdokumentet 1990 och Irland 1992. 
Barnkonventionen består av 54 artiklar, varav fyra (2, 3, 6 och 12) innehåller 
grundläggande allmänna principer om barnets rättigheter. Barnkonventionen är ett av 
många styrdokument som barnbibliotekarier ska arbeta aktivt med i sin verksamhet, för 
att uppnå god informationsservice till alla barn. Efter vår examen vill vi båda arbeta 
som folkbibliotekarier i Sverige respektive Irland och därför föll det sig naturligt att ta 
tillfället i akt och stifta bekantskap med styrdokumentet. Våra förkunskaper om 
Barnkonventionen var ganska minimala, vi hade hört talas om några av artiklarna, men 
kunde inte redogöra för dem i någon närmare detalj. Vi har tidigare tillbringat en tid i 
Dublin och haft möjlighet att jämföra de svenska och irländska folkbiblioteken. De 
svenska biblioteken framstår i våra ögon som mer välorganiserade beträffande 
arbetsmetoder och mer välutrustade beträffande medier. Vi tror att de irländska 
barnbibliotekarierna är mer konservativa än de svenska i sitt arbetssätt, en fördom som 
vi baserar på deras mer reaktionära samhällssyn.  
 
Redan i ett tidigt skede fanns planer på att genomföra en komparativ studie mellan 
Irland och Sverige. Varför valde vi Irland? Linda har tidigare arbetet på Irland och 
kommer att flytta dit efter avslutade studier. Vi blev nyfikna på hur Barnkonventionen 
hade mottagits i respektive land, sedan de ratificerat styrdokumentet. En fråga som 
växte fram och som blev intressant att undersöka närmare var: hur uppfattar och arbetar 
barnbibliotekarier (om de arbetar) för att uppfylla Barnkonventionens riktlinjer? Vi 
insåg att barnbibliotekariernas uppfattningar borde influeras av respektive lands 
samhällsstrukturer (bl.a. styr- och måldokument) och prägla aktörernas handlingar på 
barnavdelningen. För att kunna analysera förhållandet mellan aktör och struktur föll det 
sig naturligt att tillämpa Anthony Giddens struktureringsteori från 1984. En teori, vars 
syfte är att överbrygga dualismen mellan aktör och struktur och sammanfoga dem i en 
dualitet, där båda parter har ett beroendeförhållande till varandra.  
 
Med detta i bagaget beger vi oss iväg för att söka en förståelse för hur irländska och 
svenska barnbibliotekarier uppfattar och tillämpar Barnkonventionen på barnbibliotek.  
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1.1 Problemformulering 
 
Idag har både Irland och Sverige ratificerat Barnkonventionen. Det innebär att de har 
förbundit sig till att folkrättsligt förverkliga målen som finns i styrdokumentet. Det 
ligger därmed i folkbibliotekens intresse att realisera Barnkonventionens riktlinjer och 
sträva mot att ge barn tillgång till information. Studiens fokus ligger på en komparativ 
kvalitativ intervjustudie mellan irländska och svenska barnbibliotekariers synsätt på 
Barnkonventionen. Huvudfrågan som genomsyrar magisteruppsatsen är: Hur arbetar 
barnbibliotekarier på Irland och i Sverige för att uppfylla Barnkonventionens mål? 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med magisteruppsatsen är att utifrån Barnkonventionens riktlinjer belysa 
skillnader och likheter mellan hur fem irländska och fem svenska barnbibliotekarier 
uppfattar, resonerar kring och tillämpar Barnkonventionen i relation till sin egen 
verksamhet. Tre frågor har utformats: 
 

• En förutsättning för att barnbibliotekarien ska kunna bilda sig en uppfattning är 
att han kan reflektera över styrdokumentet. Vilka reflektioner och uppfattningar 
uppstår kring Barnkonventionen? 

• Barnbibliotek har skyldighet att tillämpa Barnkonventionens riktlinjer. Hur 
arbetar barnbibliotekarier för att uppfylla Barnkonventionens mål?   

• Strukturella faktorer kan utgöra en barriär eller ett medel att förverkliga 
Barnkonventionens mål. Vilka strukturella faktorer påverkas barnbibliotekarier 
av i sin uppfattning och tillämpning av Barnkonventionen? 

 
1.3 Avgränsningar  
 
Vårt ämne är tvärvetenskapligt och tangerar till ett flertal områden som sociologi, 
psykologi och pedagogik. I en uppsats av detta omfång finns det inget utrymme att  
diskutera och fördjupa sig inom alla ovanstående områden. Därför har vi valt att anta ett 
sociologiskt perspektiv i linje med Anthony Giddens struktureringsteori. Vi har i 
uppsatsen valt att lägga fokus på folkbibliotek. I vår undersökning ämnar vi att försöka 
uppnå ett djup istället för en bredd. Av Barnkonventionens 54 artiklar anser vi att det 
finns 12 stycken (se bilaga 6) som går att applicera på barnbiblioteksverksamhet. 
Eftersom artiklarna 13 och 17 är högst relevanta för ämnet Biblioteks- och 
Informationsvetenskap har vi valt att lägga ett större fokus på dem. 
 
1.4 Definitioner 
 
An Chomhairle Leabharlanna - är det iriska namnet för The Library Council1. 

Barn - enligt FN:s barnkonvention är ”... varje människa under 18 år, om inte barnet blir 
myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet” (Hammarberg 2002, s. 35). 

Barnbibliotekarier - kallas i uppsatsen för barnbibliotekarier, bibliotekarier respondenter 
och aktörer. Begreppet barnbibliotekarie kommer att appliceras generellt i uppsatsen 
även på de respondenter, vars titel endast är bibliotekarie. 

                                                                 
1 För en närmare förklaring  av The Library Council se avsnitt 2.6 
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Biblioteksauktoritet - syftar till library county eller city councillor. I varje grevskap 
finns det administrativa kontor ’library county eller city council’ (jfm 
kommunfullmäktige i Sverige), varifrån en library councillor överser folkbiblioteken.  

Information - som en process2, kunskap3 eller ett ting4 (Buckland 1991, s. 3). 

Invandrare - kan delas in i tre grupper: utländska medborgare som varaktigt bor i en 
nation utanför hemlandet, utomlands födda personer med nationens medborgarskap, 
barn med nationens medborgarskap som har förälder/föräldrar födda utomlands 
(Folkbibliotek i Sverige: Betänkande av folkbiblioteksutredningen 1984, s. 66).  

Irland - syftar genomgående i uppsatsen till Republiken Irland. 

Måldokument - anger lokala målsättningar som biblioteket bör arbeta med och har inte 
samma tyngd som ett styrdokument. 

Styrdokument - syftar till lagar och riksdagsbeslut på nationell nivå. 
 
1.5 Förkortningar 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter förkortas i uppsatsen till Barnkonventionen, 
konventionen eller BK. 
 
1.6 Uppsatsens disposition 
 
Nedan följer en kort beskrivning av uppsatsens kapitel. 
 
Kapitel 1 uppsatsen inleds med en bakgrund till ämnet, problemformulering, syfte 

och frågeställning, avgränsningar, definitioner och förkortningar. 

Kapitel 2 ger en historisk bakgrund till Barnkonventionen, barnbibliotekets 
historia, övergripande samhällsutveckling i Sverige och på Irland, och 
kort om folkbiblioteksutvecklingen på Irland. 

Kapitel 3 presenterar svenska, irländska och internationella styr- och 
måldokument.  

Kapitel 4 tidigare forskning som tagit sin utgångspunkt i Barnkonventionen.  

Kapitel 5 presenterar och förklarar Anthony Giddens struktureringsteori. 

Kapitel 6 redovisning av metodval, hermeneutisk forskningsansats, urvalet, det 
praktiska genomförandet, resonemang kring materialets tillförlitlighet, 
informationssökningsprocessen och analysmetod. 

Kapitel 7 kort presentation av tio barnbibliotekarier. Därefter redovisas empirin. 

Kapitel 8 redovisning av analysen.  

Kapitel 9 redovisas vår diskussion och slutsatser. 

Kapitel 10  sammanfattning. 
 
                                                                 
2 Information förmedlas från en person till en annan. Människan kan antingen förmedla informationen 
eller vara den personen som tar emot informationen. 
3 När en människa tar del av information som de förstår och som de väljer att ta till sig, omvandlas 
informationen till kunskap. 
4 Information kan vara data eller ett dokument. 
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2 Historik 
 
Kapitlet inleds med en kort bakgrund till Barnkonventionen. Därefter följer en historisk 
tillbakablick på barnbibliotekets utveckling i Sverige och på Irland. För att ge läsaren 
kännedom om irländska biblioteksförhållanden har vi inkluderat ett avsnitt om 
folkbibliotekens framväxt och struktur på Irland (se bilaga 1). Vi har bedömt att 
motsvarande modell över det svenska biblioteksväsendet inte behövs, eftersom ämnet 
torde vara mer välbekant. Vi redovisar även de samhällsfaktorer som vi anser har  
påverkat barnbiblioteksutvecklingen i de båda länderna.   
 
2.1 Bakgrund till FN:s konvention om barnets rättigheter  
 
Efter första världskriget insåg många människor att barn hade farit illa av kriget och 
dess följder. År 1919 anordnade före detta grundskolelärarinnan Eglantyne Jebb, ett 
massmöte i Albert Hall. På mötet presenterade hon den nya och självständiga 
organisationen Save the Child. I Sverige kom organisationen att kallas för Rädda 
Barnen. Jebb är också känd för att ha myntat begreppet ”barnets rättigheter” (Rädda 
barnen 2002). 
 
Den polske barnläkaren, pedagogen och författaren Janusz Korczak har idag fått ny 
aktualitet genom Barnkonventionen. Hans böcker blev en inspirationskälla redan för 
den första internationella deklarationen ”Genèvedeklarationen 1924” om barns 
grundläggande rättigheter. Korczak slogs för det fria ordet och respekten för det 
enskilda barnets integritet var det viktigaste i hans pedagogik (Hartman & Hartman 
2002, s. 81ff.). Följande citat ur boken Hur man älskar ett barn anser vi vara en adekvat 
sammanfattning på hans syn på barnet: 
 

”Det hade då ännu inte gått upp för mig och inte heller bestyrkts, att barnens främsta och 
oantastliga rättighet är rätten att uttrycka sina tankar, att aktivt delta i de bedömningar och 
domslut som gäller dem själva. När vi mognar till att känna respekt och förtroende för 
barnen, när de fått förtroende för oss vuxna och själva framför vad de tycker om sina egna 
rättigheter – då kommer antalet problem att minska och misstagen blir färre”  (Korczak 
1992, s. 43).  

 
Hans tankegångar känns igen i dagens arbete på olika bibliotek för att uppmärksamma 
och utveckla arbetet med Barnkonventionen. 
 
Andra föregångare som haft stor betydelse för Barnkonventionen är Nationernas 
Förbunds deklaration om barns rättigheter 1924 och Genèvedeklarationens tio punkter 
om barnets rättigheter 1959. Till skillnad från Barnkonventionen var ovanstående 
deklarationer inte juridiskt bindande för världens regeringar (Hammarberg 2002, s. 8). 
Synen på barnet i deklarationerna skiljer sig från Barnkonventionen genom att man 
framställer barnet som ett objekt och inte som ett subjekt eller en aktör (Bartley 1998, s. 
48ff.).  
 
År 1979 började man att föra diskussioner kring det som skulle komma att bli den 
nuvarande Barnkonventionen. Inte förrän tio år senare, den 20 november 1989, antog 
Förenta Nationernas generalförsamling konventionen om barnets rättigheter.  
Drygt tio år senare hade Barnkonventionen ratificerats av 191 regeringar runt om i 
världen. Sverige var en av pionjärerna och antog konventionen den 2 september 1990 
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(Zorn 2003, s. 9). Irland skrev under avtalet den 30 september 1990, men ratificerade, 
d.v.s. förband sig juridiskt till att genomföra konventionen och lämna en 
rapportredovisning vart femte år, den 21 September 1992 (Children’s Rights Alliance-
UN..., 2004). Somalia och USA har skrivit under avtalet, men ännu inte ratificerat det 
(Unicef 2004). 
 
Ingen annan konvention om mänskliga rättigheter har fått så stor uppslutning som 
Barnkonventionen. Hammarberg menar att en bakomliggande orsak kan vara de 
uppmärksammade rapporterna, som visat upp en bild av barn i nöd (2002, s. 7). För de 
barnen har svält, krig, fattigdom, diskriminering och andra orättvisor varit en del av, vad 
som skulle kunna klassificeras som en omänsklig vardag. Barnkonventionen består av 
54 artiklar. Alla artiklarna är viktiga, och varje enskild del bidrar till helheten.  
Sedan 1991 finns det en kommitté, vars uppgift är att kontrollera att länder som 
ratificerat konventionen följer den. Kommittén har sedan begynnelsen bidragit med en 
del förändringar. Barnombud har tillsatts och barnvänligare lagar har införts i en del 
länder. Barnkonventionen har bidragit till att barnets situation kommit på den politiska 
ordningen och att biståndsorganisationer har realiserat barnrättsaspekten i sina program. 
(Ibid., s. 10) Trots att Barnkonventionen kan betraktas som en mjuk lag har den 
förbättrat situationen för världens barn. Dilemmat med Barnkonventionen är att den är 
öppen för tolkningar, vilket medför att medlemsländerna har möjlighet att interpretera 
den, efter sina egna förutsättningar.  
 
2.2 Barnbibliotekets utveckling i Sverige 
 

”Bibliotek för barn! Hör jag någon oförstående utropa, hvad ha barn i bibliotek att göra? 
Den som så yttrar sig visar därigenom endast, att han icke förstår uppskatta hvarken böcker 
eller barn” (Palmgren 1909, s. 3).  

 
För att få en större förståelse för dagens barnbiblioteksverksamhet kan det vara lägligt 
med en historisk tillbakablick. Citatet ovan är hämtat från Valfrid Palmgrens 
propagandaskrift för folkbibliotek. År 1907 besökte hon USA och kom i kontakt med 
”public libraries” för barn. År 1911 öppnades Sveriges första barnbibliotek i Stockholm, 
efter amerikansk förebild. Alla barn som hade fyllt tio år fick låna en skönlitterär bok 
om de också lånade en ”nyttig” bok (Skoglund 1982, s. 10). Åberg frågar sig i 
Barnbibliotekets begynnelse varför Palmgren startade sin karriär inom biblioteksvärlden 
med att öppna ett barnbibliotek. Han gissar att Palmgren var klarsynt nog att inse att det 
var lättast att finna privata donatorer och frivillig arbetskraft till ett bibliotek för barn. 
Palmgren var en skicklig demagog och agiterade för barnens bästa. Hon var kapabel till 
att skrapa ihop ett privat startkapital som garanterade driften av biblioteket de fyra 
första åren. Sedan tog Stockholms stad över det ekonomiska ansvaret. Palmgren 
lyckades övertala ett antal unga damer från välbärgade familjer att utföra arbetet utan 
lön. Åberg noterar att denna inställning visade sig vara farlig för yrkets ekonomiska 
status även i fortsättningen (1984, s. 22ff.). 
 
År 1912 respektive 1914 öppnades barnbibliotek i Göteborg och Malmö (Gamstorp 
1968, s. 7). Etableringen gick långsamt framåt. År 1935 fanns det 103 folkbibliotek i 
Sverige, men endast 24 av dem hade en barnavdelning (Åberg 1984, s. 31). En viktig 
händelse i svensk bibliotekshistoria är 1930 års biblioteksförfattning. Folkbiblioteken 
får nu status som offentliga bibliotek och behöver inte längre förlita sig på privata 
donationer och frivillig obetald arbetskraft, då de kommunala och statliga anslagen 
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höjdes. Samtidigt påbörjades uppbyggnaden av länsbibliotek. År 1944 bildade 
barnbibliotekarierna en egen sektion inom Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB). 
Efter andra världskriget börjar barnbiblioteken att byggas ut. Barnavdelningarna 
betraktades länge som en återvändsgränd karriärmässigt och som ett ställe där 
nykomlingar och beskedliga kvinnor kunde placeras. De få män som arbetade där, 
betraktades med misstänksamhet och löje. (Ibid., 1984, s. 28ff)  
 
1960-talet blev en expansiv period för biblioteken. Biblioteket förvandlades till ett 
kulturens vardagsrum. Dagspressen uppmärksammade bibliotekariernas arbete med att 
locka barn till biblioteket genom att erbjuda teater, dans, målning, musikunderhållning 
et cetera (Rydsjö 1994, s. 15). Ullander påpekar i Barnbiblioteket – värt att satsa på att 
långt ifrån alla bibliotek hade en lika gynnsam utveckling och standardklyftorna mellan 
biblioteken vidgades. Fortfarande saknade minst 100 kommuner utbildade 
barnbibliotekarier. Först i slutet på 1960-talet inrättades en tjänst på högsta nivå inom 
barnbibliotekssektorn, då den första barnbibliotekskonsulenten tillträdde inom 
skolöverstyrelsens bibliotekssektion (Ullander 1977, s. 27). 
 
1970-talet upplevs idag som barnbibliotekens guldålder, trots att Sveriges ekonomi inte 
var den bästa. De kulturpolitiska målen från 1974 ledde till att staten ökade de statliga 
kulturanslagen. Utbildningsdepartementet tillsatte en barnkulturgrupp (Hillman 1977, s. 
12f.). Samhället uppmärksammade barns behov och en rad olika utredningar 
publicerades 5. Detta ledde till att samhällets krav på bibliotekens barnverksamhet 
ökade. Trots bristande resurser utvecklade barnbibliotekarierna nya verksamhetsformer 
och aktiviteter. Barnbibliotekarierna arbetade mer utåtriktat med uppsökande 
verksamhet än under 1960-talet (Ullander 1977, s. 30).  
  
Förslaget om bibliotekskonsulenter för specifika barn- och ungdomsfrågor på länsnivå 
tas för första gången upp av skolöverstyrelsens arbetsgrupp 1972. I mitten av 1980-talet 
har samtliga länsbibliotek en egen barnbibliotekskonsulent anställd. 
Barnbibliotekskonsulenten fungerar som samordnare och kontaktperson för 
barnbibliotekarier i länet. En annan viktig uppgift är att ordna fortbildning. Genom att 
bilda nätverk kan personal inom BVC, förskola, skola och bibliotek byta erfarenheter 
(Nilsson 1994, s. 27ff.). Den viktigaste uppgiften för länsbarnkonsulenterna var att 
inrätta en barnbibliotekarietjänst i alla kommuner. Detta ledde till en jämnare standard 
på barnbiblioteken i Sverige. På 1990-talet konstaterade Kulturrådet i en undersökning 
att barnkonsulenttjänsten rationaliserats bort, på grund av lågkonjunkturen i flera län 
(Rydsjö 1994, s. 19).  
 
SAB:s6 specialgrupp för barn- och tonårsverksamhet (idag Svensk Biblioteksförenings 
specialgrupp för barnbibliotek) utarbetade 1975-76 Barnbibliotekets målsättning för 
barnbiblioteken. På 1970-talet var kvalitetsdebatten som intensivast och i målsättningen 
kan man läsa följande: ” ... barnbibliotekets medieutbud bör syfta till att motverka 
kommersialismens negativa verkningar och skapa ett alternativt utbud samt söka ändra 
efterfrågemönstret”. Målsättningen poängterade även vikten av att nå ut till alla barn 
genom att: ”... aktivt söka upp de barn som av fysiska, psykiska, språkliga eller sociala 
skäl inte utnyttjar biblioteket” (Rydsjö 1994, s. 16). Rydsjö skriver i Barnspåret i 

                                                                 
5 Barnstugeutredningen (SOU 1974:42), SIA (SOU 1974: 53), Barnmiljöutredningen (SOU 1975:30). 
6 SAB (Sveriges Allmänna Biblioteksförening) bildade tillsammans med SBS (Svenska 
Bibliotekarieförbundet) år 2000 Svensk Biblioteksförening.  
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backspegeln att målsättningen haft stor betydelse för barnbibliotekariernas 
framgångsrika arbete under 1970-talet. (Ibid., s. 24) 
 
Folkbiblioteksutredningen 1984 fastställer folkbibliotekets roll som kulturinstitution och 
informationscentrum. Kulturuppgiften innebär i första hand ansvar för läsning av det 
tryckta ordet, speciellt för grupper med behov av särskilt stöd som funktionshindrade, 
invandrare och barn. Informationsuppgiften innebär att biblioteket ska ha ett allsidigt 
mediebestånd som erbjuds alla utan kostnad. Samtidigt som den enskildes önskemål och 
behov betonas framhåller utredningen god kvalitet vid urvalet av medier (SOU 1984: 
23, s. 12). ”Kravet på innehållslig och litterär kvalitet måste sättas mycket högt. 
Folkbiblioteken har ingen anledning att lägga pengar på köp av dålig barnlitteratur” 
(ibid., s. 57). Utredningen konstaterar att barnen tillhör de flitigaste biblioteksbesökarna, 
men att kommunerna inte satsar resurser på dem i motsvarande grad. Det uppsökande 
arbetet med andra institutioner poängterades. (Ibid., s. 39f.) Det innebar inget nytt för 
barnbibliotekarierna som redan var vana vid att arbeta med bokprat för att bidra till 
elevernas intresse för läsning (Rydsjö 1994, s. 20f.). Bibliotekariernas roll som 
förmedlare av allmänkultur börjar nu ifrågasättas. Tyngdpunkten i arbetet flyttades från 
mångskiftande kulturell verksamhet till litteraturförmedling av den goda barnboken. 
”Folkbibliotekets viktigaste uppgift för framtiden blir att föra en kamp för boken och 
läsandet (SOU 1984: 23, s. 39). Nya medier gjorde sitt intåg på biblioteken och videon 
ifrågasattes starkt. ”Människor kommer att uppfatta video på bibliotek som ett bevis på 
att samhället anser att boken är utbytbar. Till slut har vi inte längre ’bibliotek’ med viss 
videoverksamhet utan ’videocenter’ med en liten museal bokhörna för dem som till 
äventyrs kan läsa” (Skoglund 1982, s. 45). 
 
2.3 Barnbibliotekets historiska utveckling på Irland 
 
Att få fram information om barnbibliotekets historiska utveckling på Irland skulle kunna 
beskrivas som att leta efter en nål i en höstack. Ett flertal bibliotekarier och Alun Bevan, 
forskare och informationsvetare på The Library Council, har påpekat att det finns lite 
forskning om barnbibliotekets utveckling på Irland. Bevan berättade även att endast 
större folkbibliotek (jfr med stadsbibliotek i Sverige) har barnbibliotekarietjänster. 
Nedan följer en presentation av det material som har lokaliserats med anknytning till 
barnbibliotekets utveckling.  
 
Peter White skrev 1905 att Irland ännu inte hade gjort några framsteg för inrättandet av 
barnavdelningar på folkbibliotek. För att uppmuntra barns läsning erbjöd  
bibliotekskommittén väl valda böcker till elever i Dublins skolor. I varje lånad bok fick 
barnen en informationsbroschyr om biblioteket, vars avsikt var att marknadsföra och 
utöka biblioteksservicen till både flickor och pojkar. Initiativet ledde till att 
bibliotekskommittén i Dublin utarbetade en handlingsplan, vars syfte var att inrätta 
barnavdelningar (White 1905, s. 101ff.). 
 
Rathmines7 bibliotek i Dublin var det första biblioteket som 1912 ändrade reglerna. Det 
innebar att både barn och vuxna fick tillåtelse att låna hem böcker (Hardiman 2003, s. 
23). Fem år senare 1917, uttryckte Cumann na Leabharlann8 att:  
 
                                                                 
7 Rathmines är en stadsdel på södra sidan i Dublin 
8 Det är Irlands biblioteksförening. Föreningen bildades 1904, men bytte namn 1928 till The Library 
Association of Ireland, vilket den heter än idag 
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“The creation in the child of intellectual interests, which is furthered by a love of books, is 
an urgent national need; while it is the business of the school to foster the desire to know, it 
is the business of the library to give adequate opportunity for the satisfaction of this desire; 
library work with children ought to be the basis of all other library work; reading rooms 
should be provided in all public libraries, where children may read books in attractive 
surroundings, with the sympathetic and tactful help of trained children’s librarians”  
(Dunbar 2003, s. 95).  

 
Ovanstående citat visar att det i början på 1900-talet fanns ett intresse för att stimulera 
barnens informationsbehov. Enligt Cumann na Leabharlann borde barnavdelningar vara 
en given del i folkbiblioteksverksamheten. Barnavdelningarna borde tillhandahålla 
trivsamma läsrum, där barnen kunde läsa och få hjälp av barnbibliotekarier.  
 
På en bibliotekskonferens i Carnegie Trusts9 regi 1923 föreslogs det att barnavdelningar 
skulle inrättas på betydelsefulla folkbibliotek (Hughes 1989,  s. 44). Under konferensen 
sa bibliotekarien John Roy att:  

 
“We are, I think, fully convinced that the Children’s Library is an essential feature of our 
work. The children are our future reading public, and everything we can do for them during 
their adolescent years will surely bear fruit when they come to years of discretion. A good 
start has already been made with this work in Ireland, particularly in Dublin and Rathmines, 
but their success will depend to a great extent on co-operation with the Education 
Authority” (Dunbar 2003, s. 95). 

 
Barnen är vår framtid och därför är det viktigt att barnbiblioteket värnar om dem, enligt 
Roy. För att barnbiblioteket ska kunna utvecklas fordras ett samarbete med 
utbildningsförvaltningen.   
 
Länsbibliotekarien i Wexford, Nora Connolly skrev 1952 i artikeln Children’s reading 
att: “It is sometimes stated that the subject of library work with children is over-written 
and yet, because it is the foundation of all Library activity, it must come under constant 
review” (1952, s. 105). Vidare skriver Connolly att det finns mycket medier för barn, 
både skolböcker och skönlitteratur, men det barnbiblioteken saknar är tillräckligt med 
personal, som kan ägna tid och uppmärksamhet åt barnen. Enligt Connolly måste 
resurserna förbättras, om biblioteken ska kunna möta det behov som finns bland barnen. 
Med artikeln uppmanar Connolly föräldrar och övriga intresserade i frågor som rör 
barns läsning, att engagera sig i barnavdelningens utveckling på folkbiblioteket. 
Connolly förslår att intressenterna ska försöka att påverka regeringen till att ge mer stöd 
till barnbiblioteken, för då kan de ge den service som barnen förtjänar. (Ibid., s. 105ff.)  
 
Ledamoten Dan Berry skrev 1980 vid ett möte i kommunfullmäktig att:  
“ … pot-holes in roads may be filled in the future as money became available but that 
pot-holes in the minds of children might not so easily be filled at a later date” (Ellis 
King 2003, s. 50). Budskapet som Berry ville förmedla var att alla människor, främst 
barn, borde få tillgång till folkbibliotek. Men regeringens införande av lagen ”financial 
provison nr. 2” år 1983, medförde att flertalet folkbibliotek införde avgifter för 
biblioteksmedlemskap för både barn och vuxna, vilket försvårade tillgängligheten 
(Branching Out: A new public library service 1998, s. 36). Avgifterna inrättades främst 
på bibliotek på landet, trots att IFLA 1972 skrivit i Unescos folkbiblioteksmanifest att i 
princip all biblioteksservice skulle vara tillgänglig och gratis för alla. Tillsammans med 
avgifterna minskades öppettiderna och man drog in bidraget till bokbestånd och 
                                                                 
9 Se avsnitt 2.6 för mer information om Carnegie United Kingdom Trust 
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bokbussar (Martin 1997, s. 102f.). Inte förrän i februari 2002, bestämde 
utbildningsministern Michael Woods och miljöministern Noel Dempsey att alla barn i 
”primary school”10 skulle få gratis tillgång till folkbiblioteket. Tidigare hade 16 av 
Irlands 26 grevskap tagit betalt för medlemskapet (Woods 2002). Än idag betalar vuxna 
på en del folkbibliotek en årlig medlemsavgift (ca €6 / år).  
 
Poeten Thomas Davis, ansåg redan på 1800-talet att folkbiblioteken måste erbjuda en 
nationell service som är: ” ... exact enough for the wisest, high enough for the purest, 
and cheap enough for all readers” (Hughes 1989, s. 56). Det finns precis som Davis 
implicit påpekar markanta skillnader mellan folkbibliotekens resurser på Irland. För att 
folkbiblioteket ska nå ut med sin verksamhet bör det precis som Davis hävdar vara 
tillgängligt för alla medborgare. 
 
2.4 Samhällsförändringar i Sverige under 1990-talet och framåt  
 
I det här avsnittet koncentrerar vi oss på några av de strukturella faktorer i samhället 
som har förändrat barnbibliotekariernas arbetsuppgifter i Sverige från 1990-talet och 
framåt. Den ekonomiska krisen förvärrades i landet, vilket innebar minskade 
budgetanslag för de flesta bibliotek. Informationstekniken har medfört stora 
förändringar i barnens och bibliotekariernas vardag. Bibliotekslagen och 
Barnkonventionen understryker speciellt invandrarnas och de funktionshindrades 
rättigheter. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och på biblioteken möts barn 
från många olika kulturer. De funktionshindrades tillgång till information och kultur 
uppmärksammas alltmer av biblioteken. 
  
År 1993 presenterades en ny målsättning från SAB:s barn- och ungdomskommitté, Svar 
på tal om barnbibliotek – 10 argument för barnbiblioteksverksamhet  (Rydsjö 1994, s. 
19). I rättighetsargumentet som citerar artikel 17 ur Barnkonventionen (bilaga 1 i 
Barnspåret), skriver kommittén att Sverige inte lever upp till sitt åtagande att värna om 
de rättigheter som nämns i Barnkonventionen. Kommuner har skurit ner på 
barnbibliotekens verksamhet utan att bry sig om att omprioritera resurserna med tanke 
på barnen. Barn- och ungdomskommittén arbetar opinionsbildande för 
barnbiblioteksverksamheten och genomför olika projekt. År 2002 anordnades bl.a. en 
konferens om att driva biblioteksverksamhet på barns och ungas egna villkor med FN:s 
barnkonvention som grund (Svensk Biblioteksförening 2002).  
 
Regeringen gav 1992 Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka barns och ungdomars 
villkor som en följd av de besparingar och förändringar som hade genomförts i 
kommuner och landsting. Resultatet sammanfattades 1994 i slutrapporten Barns villkor 
i förändringstider: Slutrapport. Sverige fick en ny kommunallag 1992 (SFS 1991:900) 
och den innebar i huvudsak att kommunerna själva fick organisera verksamheten (Barns 
villkor i förändringstider: Slutrapport 1994, s. 44). Kommunerna effektiviserade 
verksamheten och många av dem slog ihop kultur- och fritidsnämnderna. De vanligaste 
besparingarna inom folkbiblioteken skedde genom minskning av personal, 
öppethållande och medieanslag. Barn är fortfarande den grupp som använder 
biblioteken mest. Nya medier som video och CD-skivor lockar nya låntagare främst 
ungdomar. Kommunerna satsar nu alltmer på barn med särskilda behov. 

                                                                 
10 Primary School sträcker sig upp till 12 års ålder.  
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Biblioteksservice till invandrarbarn har försämrats i och med att barn- och 
invandrarbibliotekarier har rationaliserats bort. (Ibid., s. 137ff.)  
 
Mellan år 1987 och 1991 minskade bibliotekens utlåning från 24 till 20 lån per barn och 
år. Minskningen fortsatte och 1997 drev regeringen igenom ett nytt statligt stöd på 25 
miljoner för inköp av litteratur till folk- och skolbiblioteken. Statsbidraget, som har 
permanentats, erbjuds alla kommuner med vissa villkor. För att erhålla bidraget får 
kommunerna inte minska sina egna bokanslag. Stödet fördelas efter ansökan av Statens 
Kulturråd. Propositionen poängterar att det inte finns någon motsättning mellan boken 
och den nya tekniken. För att kunna tillgodogöra sig IT måste man kunna läsa. 
Samtidigt föreslog regeringen att 5 miljoner skulle anslås till läsfrämjande verksamhet 
för barn och unga. Med åtgärderna hoppades regeringen att läsandet skulle öka 
(Kulturpolitik, s. 52ff.).  
  
Under 1990-talet har Sverige tagit emot alltfler flyktingar från olika kulturer och 
språkområden samtidigt som Sveriges ekonomi har urholkats. Nedskärningarna inom 
skolan har även drabbat hemspråksundervisningen i många kommuner. Ulla-Britt 
Nordin Siebolds, f.d. chef på Internationella biblioteket, anser att det ger barnen 
negativa signaler om modersmålets ställning i skolan. Bibliotekarierna måste bli 
medvetna om att språkfrågan kan vara ytterst känslig för barnen. För att uppmärksamma 
barnens modersmål på ett positivt sätt är det viktigt att tala om böcker på olika språk på 
ett naturligt och respektfullt sätt vid biblioteksvisningar (Nordin Siebolds 1994, s. 
114ff.). 
 
Professor Emin Tengström ger i sin bok Hur förändras våra livsvillkor? biblioteken en 
ny folkbildningsuppgift. Biblioteken bör öka sin beredskap inför allt fler möten med 
främmande kulturer. För att förstå en människa från en annan kultur krävs ett slags 
förförståelse. Begreppet förförståelse pekar på den hermeneutiska paradoxen: man 
måste ha förstått för att kunna förstå, eller med andra ord, att känna till det som är 
självklart i en viss kultur men inte i en annan. Tengström påpekar att barn som växer 
upp i en annan kultur lär sig detta automatiskt. Den som kommer utifrån måste däremot 
skaffa sig denna förförståelse på ett annat sätt för att en diskussion över kulturgränserna 
skall bli meningsfylld. Att skaffa sig en vidgad förförståelse inför möten med 
främmande kulturer ställer det svenska samhället inför en stor utmaning. Skolan kan 
inte ensam klara av denna utmaning. Här kan folkbiblioteken skapa förutsättningar för 
en ny väg av folkbildning. Dess mål kan bli att verka för ökad global förståelse. 
Resultatet blir en ökande insikt om hur människor i andra kulturer uppfattar världen 
(Tengström 1998, s. 100ff.). Tengström menar att ” ... själva poängen med en sådan 
satsning från folkbildningens sida är inte bara att bidra till ökad global förståelse utan 
också att medverka till en intensifierad nationell självreflexion” (ibid., s. 109). 
 
Vi anser att Tengströms tankar om en ny folkbildningsuppgift för biblioteken har 
realiserats i Internationella Biblioteket som öppnades år 2000 i Stockholm. Biblioteket 
har sitt ursprung i Invandrarlånecentralen som grundades i början av 1990-talet. Till en 
början var det inte öppet för allmänheten utan tjänstgjorde enbart som lånecentral för 
landets bibliotek. Idag fungerar det både som lånecentral och internationell mötesplats, 
för alla som är intresserade av språk och litteratur. Barnverksamheten är viktig. 
Personalen anordnar bl.a. teater, sång- och sagostunder på ett flertal olika språk 
(Internationella Biblioteket 2004, s. 1f.). 
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Utredningen Kultur åt alla (1976) upprättade en bra grund för de funktionshindrades 
situation. Sedan dess har utvecklingen gått framåt. Men det saknas en samlad 
beskrivning av vad som bör göras för de funktionshindrade inom kulturområdet. År 
1997 fick Statens Kulturråd i uppdrag av regeringen att göra en kartläggning och ett 
handlingsprogram för att främja de funktionshindrades deltagande i kulturlivet. 
Utredningen behandlar inte särskilt barnens situation. Utredarna påpekar att de hinder 
som finns även gäller barn (Funktionshindrades tillgång till kultur 1998, s. 7ff.). 
Handikappade barns villkor behandlas i barnkommitténs Barnets bästa i främsta 
rummet (SOU 1997:116). Barnkommittén granskar hur väl Sverige följer 
Barnkonventionens riktlinjer och konstaterade att beträffande de funktionshindrades 
behov nådde man upp till Barnkonventionens målsättning (ibid., s. 25). En ny rapport år 
2002 Många syns inte men finns ändå från Barnombudsmannen till regeringen visar att 
kommunerna inte har prioriterat de funktionshindrades rättigheter vid nedskärningar. 
Den nya färdtjänstlagen saknar barnperspektiv och diskriminerar funktionshindrade 
barn. Barnombudsmannen i Sverige rapporterar att de funktionshindrade barnen har 
mindre kännedom om sina rättigheter än andra barn. Myndigheten föreslår att 
kommunerna inte ska få bidrag till kultur- och fritidsverksamhet, om de inte kan 
garantera de funktionshindrade möjligheter att deltaga i verksamheten 
(Barnombudsmannen 2002, s. 57f.).  
 
Till de lagar som reglerar de funktionshindrades rättigheter i Sverige hör 
Socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och plan- 
och bygglagstiftningen. LSS innehåller en kulturparagraf som säger att det är 
kommunerna som ansvarar för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir 
tillgängligt för dem som omfattas av LSS (Funktionshindrades tillgång till kultur 1998, 
s. 18ff.). Biblioteken har en omfattande utåtriktad verksamhet mot funktionshindrade. 
De erbjuder även speciellt anpassade medier till barn och vuxna. Hjälp med anpassning 
av ny teknik som t.ex. scanner och talsyntes önskas av många bibliotek. (Ibid., s. 82f.) 
 
Sedan 1990-talet har biblioteksutvecklingen intensifierats inom informationstekniken. 
Barnbibliotekskonsulent Lena Lundgren, skriver i Barn, bibliotek, datorer: Rapport 
från ett projekt att barnbibliotekarierna inte hittat sin plats inom den tekniska 
utvecklingen. Lundgren anser att barnbibliotekarierna har varit upptagna av andra 
arbetsuppgifter och varken haft tid eller intresse för den tekniska utvecklingen (1995, s. 
6ff.). 
 
År 1994 tillsatte regeringen en statlig utredning om IT, vars mål var att bredda och 
utveckla användningen av informationsteknik. Utredningen redovisade ett 
handlingsprogram med målsättningen att ge alla medborgare möjligheter att dra nytta av 
informationstekniken (Regeringens proposition 1995/96:125, s. 1). Folkbibliotekens 
demokratiska ansvar att värna om alla medborgares rätt till fri information via nätet 
fastställs. Utredningen konstaterar att Libris bör moderniseras och göras mer 
användarvänlig för att inte databasen ska förlora sin ledande internationella ställning. 
(Ibid., s. 39) De funktionshindrades situation kan förbättras avsevärt med hjälp av IT-
tekniken. Handikappinstitutet erhåller statligt stöd för att utveckla ett IT-program för 
funktionshindrade barn och vuxna. (Ibid., s. 77) 
 
Barnbibliotekets arbete är vanligtvis nära sammankopplat med skolan och 
barnbibliotekarierna har många gånger en pedagogisk inriktning på sin verksamhet. 
Däremot gör barnen själva tydliga skillnader mellan skolbibliotek och folkbibliotek. 
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Skolan innebär läroböcker och tvång medan fritiden innebär massmedier, lek och fria 
val. För att stödja barnets nyfikenhet och självvalda lust till lärande borde 
barnbibliotekariernas inställning till olika medier utgå mer ifrån barnets egna behov och 
önskningar. För att motverka de växande informations- och kunskapsklyftorna i 
samhället är en av barnbibliotekets viktigaste uppgifter idag att tillhandahålla olika 
former av informationsteknik (Rydsjö 1997 s. 36ff.). 
 
Rydsjö har i sin genomgång av olika IT- utredningar11 funnit följande gemensamma 
linjer för barnbibliotekens arbete med informationsteknik: flickors användning av 
tekniken skall särskilt uppmärksammas, läs- och skrivförmåga är en förutsättning för att 
barnen skall kunna tillgodogöra sig IT-tekniken och IT förändrar barns språkbruk. En 
motkraft till den växande kommersiella upplevelseindustrin behövs t.ex. i form av 
multimediaverkstäder för barns eget skapande. För att motverka ett A- och B-lag hos 
befolkningen måste IT-tekniken göras tillgänglig för alla. (Ibid., s.33ff.)  
 
Rydsjö och Lundgren är överens om att barnbibliotekarierna tillåtit sig att bli 
förbisprungna av vuxenbibliotekarierna när det gäller kunskaper om IT. Båda är 
övertygade om att den snabba tekniska utvecklingen på barnbiblioteken kommer att 
höja barnbibliotekariernas kompetens på området inom en snar framtid (Rydsjö 1997, s. 
36ff.; Lundgren 1995, s. 6ff.). 
 
Barnens ombudsman i Sverige 
År 1993 utsåg regeringen Sveriges första Barnombudsman (SFS 1993:335). Frågan blev 
aktuell när Sveriges riksdag tre år tidigare ratificerat FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Barnombudsmannens viktigaste uppgift är: att bevaka, företräda och driva 
barns rättigheter och intressen med utgångspunkt i Barnkonventionen. Myndigheten ska 
även utbilda och informera myndigheter och allmänhet, samt bevaka hur konventionen 
efterlevs i samhället (Barnombudsmannen 2003d, s. 1). 
 
En viktig del i arbetet är regelbundna kontakter med barn genom skolbesök, 
kontaktklasser som besvarar enkätfrågor, barn- och ungdomsråd och expertråd. 
Resultatet av samarbetet sammanställs årligen i en skriftlig rapport till regeringen. 
Barnombudsmannen blir tack vare alla kontakter väl insatt i barnens liv och lämnar 
förslag till regeringen på ändringar i svensk lagstiftning. En viktig ändring som 
genomfördes, är att principen om barnets bästa skrevs in som portalparagraf i 
föräldrabalken, utlänningslagen och socialtjänstlagen (Barnombudsmannen 2003b, s. 1). 
 
”Barnkonventionens budskap kan sammanfattas i tre ord: Barn skall respekteras.” Så 
inleddes regeringens skrivelse Strategi för att förverkliga FN:s konvention om Barnets 
rättigheter i Sverige (Regeringens proposition 1997/98: 182, s. 1).  I propositionen 
framlades en handlingsplan för det fortsatta arbetet med att genomföra 
Barnkonventionens riktlinjer. För kommuner och landsting innebar det att personal 
skulle erbjudas utbildning om Barnkonventionen och att barnperspektivet skulle 
tydliggöras i beslutsprocesser. (Ibid., s. 1) 
 
År 2004 presenterade regeringen (Skr. 2003/04:47) hur den vill fortsätta arbetet med 
barnfrågorna. Inget annat land har ännu presenterat en liknande nationell strategi för 
Barnkonventionens arbete, meddelar barnombudsmannen i ett pressmeddelande. 
                                                                 
11 IT-utredningar: Mega-byte (SOU 1996:181), Möss och människor (SOU 1996:32),  IT i kulturens tjänst 
(SOU 1997:14) 
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Regeringens förslag på ett barnrättscentrum, förbättrad statistik och forskning om barn, 
samt ett ökat samarbete mellan Barnombudsmannen, Kommunförbundet och 
Ungdomsstyrelsen välkomnas av myndigheten. Barnombudsmannen anser däremot att 
regeringen hade kunnat gå längre och införa ett generellt krav på barnperspektiv, i alla 
statliga utredningar, på samma sätt som med jämställdhetsperspektivet. 
(Barnombudsmannen 2004, s. 1f.).  
 
År 2002 (SFS 2002:377) genomfördes en lagändring som innebar att myndighetens 
befogenheter förstärktes. Barnombudsmannen har idag rätt att uppmana enskilda 
myndigheter, kommuner och landsting att redogöra för sina åtgärder för att förverkliga 
Barnkonventionen i den egna verksamheten. Lagen innebär dessutom att 
barnombudsmannen har rätt att kalla till sig offentliga och enskilda myndigheter för 
överläggningar. Myndigheten ha r däremot inte rätt att ingripa i enskilda ärenden 
(Barnombudsmannen 2003b, s. 2). 
 
Enligt lag ska Barnombudsmannen följa den internationella utvecklingen beträffande 
tolkning och tillämpning av Barnkonventionen. Sverige är medlem i ett europeiskt 
nätverk The European Network of Ombudsmen for Children (ENOC) som för 
närvarande har 17 medlemmar. Nätverket arbetar aktivt för att utöka antalet ombudsmän 
i Europa (Barnombudsmannen 2003c, s. 1). Barnombudsmannen i Sverige arbetar aktivt 
med utbildning för att främja det internationella samarbetet med Barnkonventionen 
(ibid., s. 2).  
 
2.5 Samhällsutveckling på Irland från 1850 till idag 
 
Många människor associerar den gröna ön Irland med litteratur, folkmusik, pubar och 
stugor med halmtak. Precis som med andra stereotyper, stämmer det till en viss del. 
Men bortom idyllen finns ett historiskt, politiskt och ekonomiskt förflutet, som är 
mindre glamouröst. Alltsedan 1845-1848, då missväxten och svälten var som värst, har 
fattigdom och utvandring varit en del av den irländska vardagen. Fyra miljoner irländare 
emigrerade från Irland mellan 1846 och 1921. Hungersnöden och utvandringen 
utplånade hela byar och halverade befolkningen från åtta till fyra miljoner invånare, 
vilket är snarlikt med dagens population (3.7 miljoner) i Republiken Irland (Brostrand 
2000, s. 8f.).  
 
De kommande åren efter hungersnöden trappades bitterheten upp mot engelsmännen. 
Många irländare menade att engelsmännen borde ha ingripit och försökt att stoppa den 
sociala katastrofen. Spänningarna ledde slutligen till befrielsekampen och det 
nationalistiska påskupproret12 år 1916 i Dublin. Trots att upproret slogs ner av britterna 
fem dagar senare, brukar det anses inleda den irländska frihetskampen (Pašeta 2003, s. 
75ff.). Efter påskupproret radikaliserades det irländska partiet Sinn Féin och krävde att 
Irland skulle bli självständigt. År 1919 inleddes en väpnad självständig frihetskamp med 
IRA13 i spetsen och samma år konstituerades det irländska parlamentet. Två år senare, 
1921, delades Irland i två självständiga områden: irländska fristaten och nordirland. Den 
senare fortsatte att ingå i det brittiska riket och gör så än idag (Irland: Påskupproret, 
frihetskriget och inbördeskriget 1992, s. 572). Republiken Irland delades i sex provinser 
och tjugosex grevskap. Fristaten antog en ny författning 1937 och bytte namn till det 

                                                                 
12 Easter Rising.  
13 Irish Republic Army. 
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iriska14 Eire och blev därmed en självständig, suverän och demokratisk stat. Först 1949 
lämnade Irland samväldet och blev en självständig republik. Irland blev medlem i FN 
1955 och i EG 1973 (Brostrand 2000, s. 38). Sedan 1960-talet har Irland haft två mål: 
att skydda katoliker som bor på nordirland och försäkra så att det egna landets 
ekonomiska och sociala stabilitet bibehålls, när oroligheter på nordirland stundar 
(Pašeta 2003, s. 135). 
 
Mellan 1973 till 1998 skedde ett flertal regeringsskiften, på grund av ekonomisk kris 
och politisk korruption. Under de två första decennierna (70- och 80-talet) försökte man 
att bygga ut välfärdssamhället, men det resulterade i en stor statsskuld och en finansiell 
kris. Lågkonjunkturen fortsatte fram till slutet på 1980-talet, då ekonomin fick ett 
uppsving. (Ibid., s. 130ff.)  
 
EG (EU) har spelat en betydande roll för Irlands ekonomiska och sociala utveckling. 
Mellan 1973-1991 fick Irland IR£ 14 miljarder i bidrag. Unionens bidrag förstärkte de 
irländska bönderna inkomster samtidigt som det attraherade utländska investerare. 
(Ibid., s. 134) Högkonjunkturen under 1990-talet kom att gynna det irländska samhället 
och folk- och barnbiblioteksutvecklingen på Irland, under slutet av 1990- och början på 
2000-talet. Med högkonjunkturen inleddes immigrationen till Irland. Intervjuerna 
bekräftar att det mångkulturella samhället blev synligt och uppmärksammat i början på 
2000-talet. Förändringen har medfört att folkbiblioteken nyligen har börjat att tillgodose 
minoritetsgrupper med medier på sitt modersmål.  
 
Under slutet av 1990-talet har demokratibegreppet genomgått en förändring på Irland. 
Det har blivit synligt i måldokument, som betonar att alla samhällsmedborgare ska ha 
rättighet till att ta del av kulturutbudet. Till skillnad från förr lyssnar regeringen i större 
utsträckning på lokala biblioteksauktoriteter och deras behov (Dempsey 2003, s. 59). I 
slutet av 1990-talet och i början på 2000-talet har ett flertal viktiga måldokument 
skrivits för folkbiblioteket. Public Internet access policies in public libraries: 
Recommendations to public library authorities (2001) diskuterar och ger 
rekommendationer om hur biblioteken kan förhålla sig till frågor som rör Internet. 
Enligt dokumentet bör varje bibliotek ha ett eget måldokument där man beskriver 
bibliotekets förhållningssätt till frågor som filter och vilka restriktioner som gäller för 
barn. Ansvarig utgivare för måldokumentet är The Library Council. Library Access 
publicerades av jämställdhetsombudet och The Library Council 2003 och är den första i 
sitt slag som publicerats på Irland. Rapportens mål är att visa hur man kan förbättra och 
ge en likvärdig service till funktionshindrade på folkbiblioteken. Att man verkar för de 
funktionshindrades ’bästa’ ska genomsyra hela biblioteksverksamheten. Joining Forces: 
Delivering libraries and information services in the Information Age (2000) diskuterar 
bibliotekens roll i informationssamhället och den uppgift som vilar på dem att nå ut med 
informationsteknologin till alla användare. Några av deras mål är: inrätta ett nationellt 
styrande organ som samordnar biblioteks- och informationsverksamheten på Irland, 
utveckla IT- infrastrukturen så att den länkar samman alla bibliotek- 
informationsverksamheter och användarna. Arts and the magic of the word (1999) gavs 
ut i samarbete mellan kultur och konstrådet (Arts Council) och biblioteksrådet (The 
Library Council). Målet med rapporten var att införa en kultur- och biblioteksstrategi 
och inkorporera mer kulturell verksamhet på biblioteket. Andra mål var att utveckla ett 
nationellt projekt där barn och konstformer står i centrum. 
                                                                 
14 Iriska eller gaeliska är ett officiellt språk sedan 1921. Iriska kom till Irland ca. 400f. Kr (Iriska 1992, s. 
565f.).   
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Barnkonventionens tillämpning på Irland  
National children’s office (NCO) grundades 2001. Dess främsta uppgift är att stödja 
barnministern och bevaka så att den nationella barnstrategin efterföljs både på lokal och 
nationell nivå (National children’s office 2004). The National children’s strategy är en 
10-års plan som publicerades av den irländska regeringen (Dep. of health) år 2000 i en 
barn och en vuxen version. Barnperspektivet genomsyrar hela rapporten och är den 
första i sitt slag som har publicerats på Irland (Department of Health and Children 2000, 
s. 20). Som grund till utvecklandet av handlingsplanen finns Barnkonventionen, 2500 
barns åsikter och ett flertal frivilliga hjälporganisationer (ibid., s. f.). Att låta barn 
medverka och påverka strategin från begynnelsen var en ny och innovativ idé på Irland.  
 
Målet med handlingsplanen är att realisera Barnkonvent ionen både på nationell- och 
lokal nivå. I planen finns tre grundläggande mål: att lyssna på barns åsikter, ta hänsyn 
till deras behov och agera för barnets bästa (ibid., s. 6). För att barnen ska kunna 
påverka beslutsfattande organ har fyra ombud införts: Dáil na nÓg (the national 
children´s parliament), barnombudsmannen, ”planners listening to children” och 
”special help for children in care”. Ombudens uppgift är att lyssna på barnens åsikter 
och framföra dem till Hälso- och sjukvårdsmyndigheten (Dep. of Health). ”Planners 
listening to children” har som uppgift att rådfråga barnen om deras åsikter innan det 
t.ex. byggs ett nytt bibliotek. ”Special help for children in care”, ska lyssna på barn som 
far illa och lösa problemet på bästa sätt. Dáil na nÓg är ett parlament som består av 
enbart barn, vars uppgift är att representera andra barns åsikter på en nationell nivå. 
Parlamentet grundades i samband med publiceringen av den nationella barnstrategi 
rapporten 2000. En gång per år möts parlamentet och besluten som tas skrivs ner i en 
rapport som överlämnas till regeringen (Ovanstående stycke är hämtat från Department 
of Health and Children 2000).  
 
Vägen mot att införa en barnombudsman på Irland har varit lång och snårig. Redan 
1995 inleddes den första kampanjen av 75 olika hjälporganisationer, varav Children’s 
Rights Alliance stod i spetsen (Colgan 2004, s. 1). År 1998 försökte FN:s barnkommitté 
att påskynda processen, men uppmaningen fick ingen omedelbar verkan (Children’s 
Rights Alliance 2003). Fyra år senare lade regeringen fram ett lagförslag om att inrätta 
en barnombudsmanstjänst (ombudsman for children act 2002). Två år senare i december 
2003 tillsattes den första barnombudsmannen av Emily Logan (Children’s Rights 
Alliance 2004). Barnombudsmannens främsta uppgift, liksom i Sverige, är att värna om 
barnets rättigheter och informera om Barnkonventionen. Myndigheten ska även bevaka 
att Barnkonventionen efterlevs i samhället och att barnets bästa kommer i främsta 
rummet, vid beslut som rör barnfrågor (Colgan 2004, s. 6). Andra nationella mål som 
myndigheten strävar mot är att skriva in Barnkonventionen i grundlagen. 
Barnombudsmannen ska arbeta för att involvera barnets bästa i lokala måldokument och 
utöka budgeten till barnverksamheter. (Ibid., s. 21f.) 
 
2.6 Folkbiblioteksutvecklingen på Irland från 1855 till 1998 
 
På Irland är man oeniga om vilket bibliotek som bör inleda folkbibliotekets historiska 
utveckling. I Marsh’s library all Graduates and Gentlemen skriver bibliotekarien 
Muriel McCarthy att den privata finansiären och ärkebiskopen Narcissus Marsch,  
grundade 1701 Irlands första folkbibliotek i Dublin (2003, s. 78). Till skillnad från 
McCarthy anser bibliotekarien Hardiman att folkbibliotekets historia bör inledas 1849. 
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Först då ger en specialkommitté på uppdrag av underhuset15 ut en rapport, som 
framhåller att det måste upprättas folkbibliotek för allmänheten, främst i städer, i 
England och på Irland (Hardiman 2003, s. 13). En bakomliggande orsak till att 
folkbiblioteksfrågan började att diskuteras kan härledas till introducerandet av det 
nationella skolsystemet 1830. Med skolreformen skapades ett behov för böcker och 
bibliotek (Grimes 2003, s. 32).  
 
Utifrån specialkommitténs rapport stiftade engelsmännen år 1850 folkbibliotekslagen 
”Public libraries Act”. Lagen överfördes till Irland 1853, där den 1855 ersattes med 
Public libraries Act (Ireland). Först 1902 kom ”Public library Act” att även gälla 
biblioteksauktoriteter på landet (Dempsey 2003, s. 56). Lagen berättigade kommuner 
med minst 5000 invånare att inrätta folkbibliotek för allmänheten. Trots att lagen 
mottogs väl i pressen togs få initiativ för att genomföra den i praktiken. Innan lagen 
kunde tas i bruk och bibliotek kunde byggas behövde man på ett allmänt möte erhålla 
2/3 av rösterna av finansiärerna (Hardiman 2003, s. 16ff.). Trots att en del städer röstade 
för upprättandet av bibliotek, räckte ofta inte bidragen till att bygga biblioteken (Grimes 
2003, s. 33).  
 
Förutom ekonomiska barriärer fanns det opponenter som var kritiska mot grundandet av 
folkbibliotek. I en del församlingar förhindrade katolska präster uppbyggnaden av 
folkbibliotek, för de ansåg att det skulle splittra familjelivet. Andra menade att det var 
farligt att utbilda arbetarklassen, för då fick de kunskap om sina rättigheter och kunde 
därmed bli för självständiga. (Ibid., s. 32) Många var även rädda för att biblioteken 
skulle bli en plats för dagdrivare. De senare två argumenten var emot 
folkbiblioteksrörelsens mål, som precis som i Sverige, hade som en av sina ambitioner 
med folkbildningen, att motverka den utbredda alkoholismen bland fattiga och inom 
arbetarklassen (Hardiman 2003 s. 13).  
 
År 1880 hade två folkbibliotek16 upprättats sedan folkbibliotekslagen kom till (Grimes 
2003, s. 33). Först 1884 öppnades de två första folkbiblioteken17 i Dublin (Hardiman 
2003, s. 16). År 1904 grundades biblioteksföreningarna: the Irish Rural Libraries 
Association och Cumann na Leabharlann. Föreningarnas mål var att förbättra 
biblioteksverksamheten i städerna respektive på landsbygden. Ett år senare grundades 
bibliotekstidskriften An Leabharlann: the Irish library.18 Föreningen Cumann na 
Leabharlann bytte namn 1928 till The Library Association of Ireland, vilket bibehållits 
än idag (Hughes 1989, s. 41ff.).  
 
Från inrättandet av folkbibliotekslagen 1855 och drygt 40 år framåt gick 
folkbiblioteksutvecklingen långsamt fram. Inte förrän mångmiljonären Andrew 
Carnegie anlände till England och Irland, tog folkbiblioteksutvecklingen fart. Carnegie 
finansierade uppbyggnaden av ett flertal bibliotek i USA och England. Mellan 1897 och 
1913 lovade Carnegie att han skulle finansiera uppbyggnaden av 80 folkbibliotek på 
Irland. Av dem byggdes 66, varav 62 stycken finns kvar än idag (Grimes 2003, s. 34). 
År 1913 grundades Carnegie United Kingdom Trust (CUKT), vars främsta uppgift var 
att distribuera bidrag till biblioteksauktoriteterna i varje grevskap (Browne, 1989 s. 69). 
Carnegies bidrag tilldelades endast kommuner som ansökte om att bygga upp nya 
                                                                 
15 House of Commons. 
16 Dundalk (County Louth) 1858 och Sligo 1892. 
17 Folkbiblioteken låg på 106 Capel street och 22 Thomas street. 
18 Tidskriften finns än idag och ges ut av The Library Association of Ireland. 
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bibliotek. Detta irriterade kommuner som redan hade ett bibliotek, men för lite pengar 
för att underhålla dem. Men Carnegies uppdrag var att förse varje stad som önskade 
med ett bibliotek, inte att underhålla dem. Det ansvaret överlät han till varje enskilt 
grevskap (Grimes 2003, s. 36). 
 
Efterkrigstiden och de politiska oroligheterna bromsade folkbiblioteksutvecklingen tills 
1947, när nytt hopp infriades. Efter omfattande diskussioner infördes ”Public library 
Act”, vars syfte var att grunda The Library Council (An Chomhairle Leabharlanna). The 
Library Councils uppgift, då som nu, var att assistera biblioteksauktoriteterna i deras 
verksamhet. Dessutom skulle de rapportera om biblioteksutvecklingen till regeringen 
(Dempsey 2003, s. 56). Med ”Public library Act”, trodde många bibliotekarier att 
folkbiblioteken var på frammarsch. Fyrtio år senare hade knappast någon förändring 
skett. Vad var orsaken? Bristande ekonomi ansågs vara den huvudsakliga orsaken. 
Efterkrigstiden lämnade irländarna i stor misär. Emigration, fattigdom, bristfällig 
infrastruktur som sjukvård, bostäder och utbildning, var en del av den irländska 
vardagen. Utbyggnaden av välfärdssystemet präglade hela 1950-talet och försenade 
folkbiblioteksutvecklingen (Karlsson 2000, s. 14). I mitten på 1950-talet avslutade 
flertalet barn sin skolgång efter primary school19 och endast ett fåtal gick vidare till den 
privata ”secondary school”. Inte förrän 1967 infördes kommunala ”secondary 
schools”.20 För barn som fick avsluta sin utbildning tidigt, försökte folkbiblioteket med 
sina knappa resurser att uppfylla bristerna, där skolan misslyckades (Ellis King 2003, s. 
45). 
 
På biblioteksföreningens konferens 1955, skrev föreningens president Desmond Clarke: 
att om man bortser från Dublin, Cork, Limerik, Dun Laoghaire, Bray och Clonmel21 så 
har 14 av 88 av landets mindre städer22 acceptabla bibliotek. I majoriteten av 
biblioteken är böckerna gamla och slitna och behöver bytas ut. Bokbeståndet måste 
förnyas och utökas, eftersom det motsvarar mindre än en bok per invånare (Ibid., s. 44).  
 
Noel Dempsey nuvarande miljöministern23 skriver att folkbiblioteken först 1961 fick 
bidrag från regeringen (2003, s. 57). Dessförinnan hade folkbiblioteksauktoriteterna 
erhållit bidrag från Carnegie eller andra finansiärer. I det nya bidragsförslaget stod det 
att folkbibliotekens lokaler skulle rustas upp och nya medier skulle köpas in (Ellis King 
2003, s. 47). I själva verket var bidraget ämnat till att subsidiera hyran till hälften, vilket 
medförde att folkbiblioteken i praktiken inte fick några reella pengar (Martin 1997, s. 
101). För många bibliotekarier gav lagen hopp om att biblioteksutvecklingen skulle 
förbättras inom en snar framtid. Men precis som 1947 övergick visionerna mot 
hopplöshet. Enligt Dermot Foley, dåvarande chef för The Library Council, visade lagen 
vägen i biblioteksarbetet, men den saknade kraft, för att genomföra nya biblioteksidéer. 
Många av bibliotekarierna hade hoppats på att lagen skulle initiera en nationell 
bibliotekslag, för det fordrades om biblioteken i landet skulle kunna uppnå en likvärdig 
standard (Ellis King 2003, s. 43).  
 

                                                                 
19 Primary School sträcker sig mellan  5-12  års ålder. 
20 Secondary School sträcker sig mellan 13-15 (obligatoriska skolår). Därefter kan man välja att bygga på 
med ytterligare 2-3 år. 
21 Cork är idag Irlands näst största stad efter Dublin. Limerik är den fjärde största staden efter Galway. 
Dun Laoghaire, Bray och Clonmel är idag alla förorter till Dublin. 
22 med en befolkning på minst 1500 invånare. 
23 Department of the Environment, Heritage and Local government. 
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År 1978 centraliserades finansieringen från lokala biblioteksauktoriteter till 
Miljödepartementet.24 Förändringen medförde att de lokala biblioteksauktoriteterna 
tvingades att konkurrera på nationell nivå om bidrag till sina lokala bibliotek. Implicit 
resulterade centraliseringen i budgetnedskärningar som påverkade främst bokinköpen 
och öppettiderna. Lågkonjunkturen kom att prägla folkbiblioteket under hela 1980-talet 
(Martin 1997, s. 102ff.). Först 1994 återuppstod hoppet om förbättrad 
biblioteksverksamhet. Det året införde regeringen ett bidrag (bookfund), som skulle 
användas till inköp av endast medier (Branching Out: A new public library service 
1998, s. 77). Det årliga bidraget finns än idag och baseras på antalet invånare inom 
biblioteksauktoritetens område. 
 
Med rapporten Branching Out: A new public library service (1998) inleds en ny era i 
folkbiblioteksverksamheten på Irland. Målet med rapporten var att granska 
folkbibliotekets verksamhet och förbättra den (för mer information om rapporten se 
avsnitt 3.6). Rapporten har idag fått genomslagskraft och flertalet av 
rekommendationerna har realiserats i folkbibliotekets verksamhet. De ekonomiska 
bidragen, öppettiderna och mediebeståndet har förbättrats på majoriteten av biblioteken 
(The Library Council). Ett flertal bibliotek har renoverats och en del nybyggda bibliotek 
har tillkommit på Irland. Informationsteknologin har även den fått inträde på 
folkbiblioteken. En medvetenhet för funktionshindrade och det mångkulturella 
samhället är synligt. Folkbiblioteken på Irland har förbättrats sedan Branching Out 
rapporten, men fortfarande finns det obalans mellan servicen som folkbibliotek erbjuder 
användarna. 
 
Sammanfattning av kapitlet 
Med införandet av Barnkonventionen började myndigheter och institutioner betrakta 
barnet som ett subjekt med egna rättigheter. Barnkonventionen stärker barnets roll i 
familjen och i samhället. Barnperspektivet innebär att barn behöver de vuxnas stöd och 
skydd, men att de samtidigt ses som självständiga individer med rätt till delaktighet i 
alla beslut, som berör dem.  
 
Kapitlet om barnbibliotekets historia i Sverige visar att ringaktning av dem som 
arbetade med barn förekom även inom bibliotekssektorn och yttrade sig i t.ex. lägre 
löner och sämre avancemangsmöjligheter. Barnavdelningarna har behandlats 
missgynnsamt i jämförelse med vuxenavdelningarna beträffande personal, medieinköp 
och lokalutrymme. Under 1900-talet skedde en långsam, men stadig förändring till det 
bättre. Barnbiblioteken blomstrade under 1970-talet, då bibliotekens slagord var ”kultur 
åt alla”. 1980-talet karaktäriseras av folkbiblioteksutredningens krav på att motverka 
kommersialismens negativa verkningar och på att introducera kvalitetsböcker för 
barnen. Samtidigt innebar datoriseringen nya utmaningar för folkbiblioteken. 1990-
talets ekonomiska kris orsakade nedskärningar på alla områden inom 
barnbiblioteksverksamheten. Under 2000-talet har alltfler barnbibliotek formulerat en 
egen mål- och verksamhetsplan som grundar sig på barnets rättigheter. 
 
Irland har sedan 1850 konfronterats med historiska, politiska och ekonomiska problem, 
som satt sina spår i landets samhälls- folk- och barnbiblioteksutveckling. Det har visat 
sig vara svårt att redogöra för barnbibliotekets historiska utveckling på Irland och ge 
läsaren en fullständig bild, eftersom materialet har varit något bristfälligt. Det man kan 

                                                                 
24 Department of the Environment, Heritage and Local government. 
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konstatera är att barnbibliotekarier, precis som i Sverige, redan i början på 1900-talet 
insåg vikten av barnbibliotek. Ambitionen var hög, men de ekonomiska förhållandena 
var inte gynnsamma i landet, vilket påverkade både uppbyggnaden och upprustningen 
av barnavdelningarna och folkbiblioteken negativt, under större delen av 1900-talet.  
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3 Styrdokument och måldokument  
 
I följande kapitel presenteras styr- och måldokument som påverkar 
barnbibliotekariernas handlingar och biblioteksverksamhet. Sveriges bibliotekslag och 
Unescos folkbiblioteksmanifest är styrdokument, medan IFLA:s förklaring om bibliotek 
och intellektuell frihet, Policy statement on library services to children and young 
people, Branching Out: A new public library service är alla måldokument. Vi anser det 
befogat att inkludera förklaringen om intellektuell frihet som en av målsättningarna i vår 
uppsats, eftersom barns avvändning av Internet på bibliotek ökar. Vi har medvetet valt 
att inte presentera Barnkonventionen i kapitlet, eftersom det inte är vår tolkning utan 
barnbibliotekariernas uppfattning, som är relevant för uppsatsen. Vår tolkning av några 
utvalda artiklar presenteras i analysen och diskussionen. 
 
3.1 Unescos folkbiblioteksmanifest  
 
Unesco25 grundades 1946 och är FN:s organ för samarbete inom utbildning, vetenskap, 
kultur och kommunikation (Svenska Unescorådet 2004). Arbetet med att ta fram ett 
internationellt biblioteksmanifest startade kort efter grundandet i samarbete med IFLA 
(Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 2000, s. 13). Manifestet har spelat en viktig roll 
för biblioteksuppbyggnaden i många länder. Innehållet reviderades 1972 och den 
nuvarande versionen antogs 1994. Manifestet ger uttryck för vad som är önskvärt och 
eftersträvansvärt för biblioteksverksamheten. Folkbibliotekets huvuduppgifter är 
formulerade i tolv punkter. Fyra av dem riktar sig speciellt till barn och ungdomar: 
skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder, stimulera barns och 
ungdomars fantasi och kreativitet, stödja muntlig berättartradition, ge stöd till och delta 
i alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper och vid behov ta initiativ till sådan 
verksamhet. (Ibid., s. 10f.) 
 
Till grundprinciperna hör att folkbiblioteket skall vila på laglig grund, bekostas av 
allmänna medel, vara i princip avgiftsfria och tillgängliga för alla. (Ibid., s. 11f.) Ingrid 
Hedin konstaterar i sin magisteruppsats Ingen ska behöva avstå: En enkätundersökning 
om avgiftsbelagda tjänster på folkbibliotek att dagens version om avgiftsfrihet har en 
något mindre kategorisk formulering än versionerna från 1949 och 1972, där det 
uttryckligen står att folkbibliotekets tjänster skall vara avgiftsfria. Med den nuvarande 
formuleringen ville man bl.a. gardera sig mot ökade kostnader som den tekniska 
utvecklingen på biblioteken medför (Hedin 2003, s. 16). Biblioteket bör utifrån lokala 
behov upprätta ett handlingsprogram, som anger mål och utbudet av tjänster. 
Bibliotekariernas grund- och fortbildning är en av premisserna för en fullgod kvalitet på 
bibliotekets tjänster (Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 2000, s. 11f.). 
 
3.2 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 
 
IFLA26 grundades 1927 och är en oberoende, internationell och icke kommersiell 
organisation som idag har medlemmar i 155 olika länder. Både Sverige och Irland har 
medlemmar. Organisationen främjar internationellt samarbete, diskussioner, forskning 
och utveckling inom bibliotekssektorn (IFLA 2004b, s. 1). Organisationen FAIFE,27 
                                                                 
25 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. 
26 IFLA är en förkortning av International Federation of Library Associations and Institutions. 
27 FAIFE är en förkortning av Free Access to Information and Freedom of Expression. 
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som ansvarar för området bibliotek och intellektuell frihet inom IFLA, utarbetade 1999 
en förklaring om den intellektuella friheten på bibliotek. Förklaringen utgår ifrån artikel 
19 i Förenta Nationernas förklaring om de mänskliga rättigheterna 28 (IFLA 1999, s. 
1ff.).  
 
Intellektuell frihet omfattar såväl yttrande- som informationsfrihet. Den skall ses som en 
rekommendation, en vägledning med gott om tolkningsutrymme. Behövs en specifik 
deklaration om intellektuell frihet på bibliotek? Magdalena Söderqvist skriver i sin 
magisteruppsats Intellektuell frihet på bibliotek att åsikterna går isär om hur man skall 
behandla intellektuell frihet på bibliotek. Hon har undersökt hur pass välkänd 
förklaringen är bland bibliotekspersonalen i Sverige och kommer fram till att kunskapen 
fortfarande är begränsad (Söderqvist 2002, s. 76). Marian Koren, som vi kommer att 
presentera närmare längre fram i uppsatsen, anser att barnen inte uppmärksammas 
tillräckligt. De nämns enbart indirekt i deklarationen i tesen som tar upp att 
diskriminering ej får förekomma på grund av ålder (Koren 2000, s. 276). Vi är överens 
med Koren om att deklarationen i allra högsta grad angår barnen, eftersom den tar upp 
viktiga frågor som urval och censur av information: ”Bibliotek skall anskaffa, 
organisera och förmedla information fritt och motsätta sig varje form för censur” (IFLA 
2004a, s. 2). 
 
Debatten om intellektuell frihet på bibliotek handlar huvudsakligen om begränsningar 
av Internet i form av censur och filter. Ska biblioteken tillämpa mer repressiva regler 
om censur än vad den nationella lagstiftningen kräver beträffande barn? Har barn rätt 
till ocensurerade informationskällor eller ska barn skyddas från oetiskt material på 
Internet? Så länge lagstiftningen på området är bristfällig måste biblioteken ta eget 
ansvar och som vägledning finns IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet.  
 
3.3 Bibliotekslagen i Sverige  
 
Den ekonomiska krisen på 90-talet ledde till att cirka 20 procent av Sveriges totala 
biblioteksfilialer lades ner (Mäntykangas & Torstensson 2002, s. 4). Författarförbundets 
kampanj ”Rädda biblioteken” väckte stor uppmärksamhet och allmänheten började få 
upp ögonen för bibliotekens svåra situation. Frågan om en bibliotekslag blev åter aktuell 
och socialdemokraternas förändrade inställning ledde till att lagen röstades igenom 
1996 (Håmark 1997, s. 29ff.).  
 
Bibliotekslagen är utformad som en ramlag och ger inte några detaljerade normer för 
verksamheten. Lagen garanterar att varje kommun skall ha ett folkbibliotek, men 
kommuner kan lägga ner filialer, utan att lagen kan förhindra detta. Idag är det stora 
skillnader mellan olika kommuner beträffande bibliotekens tillgänglighet och kvalitet. 
Även regeringen ansåg att bibliotekslagen borde ses över och tillsatte för några år sedan  
en utredning, som publicerades i januari 2004. I utredningen föreslås följande nya 
paragraf  till bibliotekslagen: ”Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna 
biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting bör anta planer för 
biblioteksverksamheterna” (DS 2003: 66, s. 7).   
 

                                                                 
28 Artikel 19: ”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att 
utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje 
slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”.  
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Christina Stenberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, kommenterar det 
nya lagförslaget i Biblioteksbladet. Hon välkomnar större samverkan mellan de olika 
biblioteksverksamheterna. Däremot saknar hon en paragraf som kräver utbildad 
personal på biblioteken. Stenberg är också kritisk mot att regeringen tagit för stor 
hänsyn till det kommunala självstyret. Det gör att det blir svårt att utjämna 
kvalitetsskillnaderna mellan kommunerna (Steinsaphir 2004, s. 4).  
 
Unescos folkbiblioteksmanifest har inspirerat utformandet av den svenska 
bibliotekslagen och den fastställer de grundläggande demokratiska rättigheterna (se 
avsnitt 3.1). Bibliotekslagen (§ 9) uppmärksammar speciellt barns, ungdomars och 
funktionshindrade personers behov. ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik 
och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och 
stimulera till läsning”(SFS 1996:1596). Paragrafen är allmänt formulerad och ger inga 
detaljerade anvisningar om kvalitetsbegreppet eller vilka medier som biblioteken skall 
förmedla. Lagen (§ 8) poängterar även att invandrare och flyktingar har rätt till 
information på sitt modersmål. ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild 
uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom 
att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa 
gruppers behov” (ibid.). 
 
3.4 Måldokument för barnbiblioteksverksamhet i Sverige 
 
Barn- och ungdomsverksamheten har i Sverige under de senaste åren genomgått en stor 
förändringsprocess på folkbiblioteken. Verksamheten skiftar från kommun till kommun 
och nu behövs en nationell samordning av mål- och handlingsplaner för barnbiblioteken 
(Zorn 2003, s. 8). För två år sedan startade diskussionerna mellan sex länsbibliotek,29 
Kulturrådet och Svensk Biblioteksförening. Diskussionerna har resulterat i en ny 
målsättning På barns och ungdomars villkor som bygger på FN:s deklaration om 
barnets rättigheter. Svensk Biblioteksförening har publicerat en broschyr om 
målsättningen, som distribuerats till alla institutionella medlemmar i föreningen. Den 
fungerar som en rekommendation, inspiration och diskussionsunderlag för 
barnbibliotekarier runt om i landet och hjälper dem att formulera egna mål- och 
verksamhetsplaner. (Ibid., s. 8)  
 
Målsättningsgruppen har i arbetet tagit fasta på de artiklar ur Barnkonventionen som är 
relevanta ur barnbibliotekssynpunkt och sammanställt dem i 12 olika punkter. FN:s 
barnkonvention innebär ett nytt barnperspektiv: barnet ses som ett subjekt med egna 
rättigheter. Målsättningen tar fasta på Barnkonventionens grundpelare om att barn har 
rätt att framföra sina egna åsikter. Det är den största förändringen i jämförelse med de 
tidigare målsättningarna. I allt biblioteksarbete skall barnets bästa komma i främsta 
rummet. ”Barnperspektivet ska vara utgångspunkten för biblioteket. Barns och 
ungdomars egna behov ska vara vägledande för verksamheten. De ska kunna påverka 
denna och de ska erbjudas möjligheter att uttrycka sig i biblioteket” (Svensk 
Biblioteksförening 2003).  
 

                                                                 
29 De sex länen i Sverige som deltar i projektet är: Gävleborg, Sörmland, Stockholm, Uppsala, 
Västmanland och Örebro. 
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Barnbibliotekskonsulenterna från de sex länen leder ett fortsättningsprojekt med titeln 
Hissa segel och bygga vindskydd. Arbetet delas upp i fem samverkande delprojekt, vars 
syfte är att långsiktigt utveckla barn- och ungdomsverksamheten, med den nya 
målsättningen som utgångspunkt. Förhoppningen är att så småningom nå ut till alla 
barnbibliotek i landet. Kulturrådet bidrar ekonomiskt till det landsomfattande projektet, 
som pågår fram till hösten 2004 (Zorn 2003, s. 8). 
 
3.5 Måldokument för barnbiblioteksverksamhet på Irland 
 
Under 1991 publicerade The Library Association of Ireland måldokumentet Children 
and young people: Library Association Guidelines for public Library Services 
(Plummer 1995, s. 5). För att kunna genomföra riktlinjerna i praktiken undersökte en 
specialgrupp vilka initiativ som tidigare hade tagits, för att försöka realisera ett 
måldokument för barn- och ungdomsverksamheten. (Ibid., s. 5ff.) Plummer summerar 
resultatet med följande rader: “While it may often be the case that much excellent and 
often innovative work is being done, this sometimes goes undocumented and much of 
what could be termed ‘policy’ is left unwritten or not updated” (ibid., s. 6).  
 
The Library Association of Ireland publicerade 1998, Policy statement on library 
services to children and young people. Måldokumentet utgår från Barnkonventionens 
artikel 13 (yttrandefrihet) och fr ån den lyfter man fram fyra punkter: alla barn ska ha 
tillgång till bibliotek, biblioteksmedlemskapet ska vara gratis, 
barnbiblioteksverksamheten ska prioriteras i lika stor utsträckning som verksamhet för 
vuxna och slutligen barnbibliotekets fundamentala mål, att främja läs- och 
skrivkunnighet. Måldokumentet är uppdelad i åtta grupperingar, varav några presenteras 
nedan i närmare detalj. (Informationen som presenteras nedan är hämtad från The 
Library Association of Irelands artikel: Library Associations of Ireland Policy statement 
on library services to children and young people 1998 s. 19ff.). 
 
Ett av bibliotekets fundamentala mål är att utveckla barns läs- och skrivkunnighet. 
Målet kan uppnås genom ett nära samarbete mellan skola, föräldrar och andra vuxna, 
som är ansvariga för barn. Biblioteket bör erbjuda en mångfald av medier, av god 
kvalitet som är anpassade efter barnets ålder och nivå. Biblioteket ska verka som ett 
kulturcentra och stimulera barnet till att mottaga och skapa kultur. Detta kan  
barnbibliotekarierna uppnå genom att introducera barnet för olika konstformer som: 
utställningar, teater, musikevenemang, författarträffar och sagostunder. Biblioteken bör 
uppmuntra barnet till att ta del av det lokala historiska kulturarvet. Både folk- och 
skolbibliotek för barn och ungdomar ska verka som informationscentra. På biblioteken 
ska det finnas böcker, multimedia och andra informationsteknologiska resurser som: 
informerar, stimulerar, uppmuntrar och uppfostrar barnets sociala och intellektuella 
utveckling, hjälpa dem att utveckla ett källkritiskt tänkande, främja läslusten och 
kunskapssökandet och hjälpa barnet till att bli en välinformerad medborgare. 
Folkbibliotek och biblioteksledningen (The Library Council, city & county councils) 
ska upprätthålla en nära kontakt med alla skolor inom området. Slutligen ska ett 
samarbete med olika samhälleliga grupper som t.ex. förskolan och föräldragrupper 
upprättas.  
 
För att arbeta med barn fordras det lämplig utbildad personal som kan upprätta god 
kontakt med barnet, skolan och andra organisationer. På större folkbibliotek ska det 
finnas minst en utbildad person som är ansvarig för barnverksamheten. 
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Biblioteksledningen ska uppmärksamma barnavdelningen som en viktig del i 
verksamheten. Vid utveckling av barnverksamheten ska ledningen förse 
barnavdelningen med bidrag som räcker till anställning av personal och inköp av 
medier. Slutligen ska miljön på barnbiblioteket vara tillgänglig, trygg, avslappnad och 
utrustad med bra faciliteter. 
 
3.6 Branching Out: A new public library service  
 
Det finns ingen nationell bibliotekslag på Irland. Däremot nämnde ett flertal av 
bibliotekarierna under intervjuerna att de försöker realisera målen i rapporten Branching 
Out: A new public library service som publicerades 1998. Måldokumentet ger riktlinjer 
till fler än bibliotekarier som t.ex. The Library Council och biblioteksauktoriteterna. 
Med rapporten vill man förbättra tillgängligheten till biblioteket, infrastrukturen, utbilda 
personalen, utveckla och stödja det livslånga lärandet, marknadsföra 
biblioteksverksamheten både på lokal och nationell nivå, förbättra samarbetet med 
andra bibliotek och andra organisationer, förbättra skolbiblioteksservicen, utveckla 
folkbiblioteket till ett kulturcentra och slutligen satsa på forskning som gynnar 
folkbiblioteksutvecklingen. Nedan presenteras några av de mål man vill förverkliga 
inom de närmaste åtta åren. 
 
Folkbibliotekets service ska förbättras och öppettiderna anpassas så att biblioteket blir 
tillgängligt för alla användare. I rapporten skriver man att allt fler användare är i behov 
av bibliotekets tjänster under lunchtid, kvällar och helger, tider då en del bibliotek håller 
stängt. Biblioteken ska sträva mot att utöka öppettiderna med 30% (Branching Out: A 
new public library service 1998, s. 47f.). Med rapporten vill man försöka uppmuntra 
alla samhällsmedborgare till att använda bibliotekets tjänster. En strategi är att 
överbrygga bl.a. fysiska barriärer, som kan förhindra biblioteksanvändning. För de 
medborgare som har fysiska funktionshinder ska biblioteken inom fem år erbjuda 
anpassade medier30 och år 2006 ska alla bibliotek vara fysiskt tillgängliga för 
funktionshindrade. (Ibid., s. 53f.)  
 
Ytterligare ett mål, som ledningsgruppen bakom rapporten vill realisera, är att utöka 
budgeten för hela biblioteksverksamheten. Främst vill man att mediebeståndet ska 
förbättras och barn ska få tillgång till olika medieformat. Beståndet måste aktualiseras 
och fler kopior av varje enskilt medium bör köpas in. (Ibid., s. 39) För att undvika ett A- 
och ett B- lag ska man satsa på IT och göra den tillgänglig på alla folkbibliotek (ibid., s. 
74).  
 
För att biblioteket ska kunna erbjuda användarna en kulturell upplevelse förutsätter det 
att personalen har kunskap om bibliotekets bestånd och värde. Därför rekommenderar 
rapporten att man utbildar bibliotekspersonalen så att de kan tillämpa och bevara 
beståndet på bästa sätt. Samarbete mellan folkbibliotek och ”art council”31 ska upprättas 
och mer kulturverksamheter inkorporeras på folkbiblioteket. För att göra irländarna mer 
medvetna om folkbibliotekets verksamhet vill man marknadsföra evenemang som 
Children’s essay competition och världsbokdagen på en nationell nivå.  
 

                                                                 
30 Böcker med storstil, daisyböcker och en optisk avläsare (scanner) / 40 synskadade. 
31 Se bilaga 1 för mer information 
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För att folkbiblioteken ska kunna möta samhällets informationsbehov föreslår 
Branching Out rapporten att biblioteksauktoriteterna ska skriva ner en 
samarbetsstrategi, som ska initiera en samverkan mellan folkbiblioteken och andra 
bibliotekssektioner (ex. universitetsbibliotek), eller andra lokala samhälleliga 
organisationer. Alla biblioteksauktoriteterna ombeds införa en samkatalog, varifrån 
barnbibliotekarierna kan ta del av de nationella resurserna. (Ibid., s. 83ff.) Varje library 
county/city council ska utveckla en tre års personalutvecklingsplan för varje bibliotek. 
Planen ska ge riktlinjer för fortbildning, konferenser, möten et cetera. (Ibid., s. 50f.) 
 
Sammanfattning av kapitlet 
Kapitlet inleddes med Unescos folkbiblioteksmanifest, vars syfte är att ge riktlinjer för 
hur bibliotekarier bör arbeta för att folkbiblioteket ska utvecklas till en öppen och 
demokratisk plats, för alla samhällsmedborgare. För att stärka människors yttrandefrihet 
har FAIFE tagit fram IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. 
Måldokumentet är ytterst viktigt för det ger riktlinjer för hur bibliotekarier kan förhålla 
sig till bl.a. Internet och etik. Sveriges bibliotekslag har sedan 1996 säkerställt 
folkbibliotekens demokratiska uppdrag. Bibliotekslagen uppmärksammar speciellt barn, 
minoritetsgrupper och funktionshindrade. Måldokumentet På barns och ungdomars 
villkor utgår från Barnkonventionen och ger barnbibliotekarier i Sverige ett gott 
diskussionsunderlag för att utveckla egna mål- och verksamhetsplaner. Policy statement 
on library services to children and young people är Irlands motsvarighet till den 
svenska målsättningen. Genom att ge barn tillgång till information och kulturella 
upplevelser hoppas The Library Association of Ireland att biblioteket ska uppnå 
måldokumentets fundamentala mål: att utveckla barnets läs- och skrivkunnighet. 
Rapporten Branching Out: A new public library service ger irländska folkbibliotekarier, 
biblioteksauktoriteter, The Library Council mfl. riktlinjer för hur de kan arbeta för att ge 
användaren god biblioteksservice. 
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4 Tidigare forskning 
 
I följande kapitel presenteras forskning som är skriven med anknytning till 
Barnkonventionen. Vi har valt Marian Korens avhandling Tell me! The right of the child 
to information och två av hennes vetenskapliga artiklar, The right of the child to 
information and its practical impact on children’s libraries och Children’s rights, 
libraries potential and the information society. Korens avhandling tar upp barns 
rättigheter ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och barnperspektivet är ett genomgående 
tema. Artiklarna handlar om bibliotekens viktiga roll att sprida information om 
Barnkonventionen. Kirsten Drotners kulturpolitiska strategi Folkebiblioteker og medier:  
Fire bud til en kulturpolitisk strategi for børn og unga valde vi för att hon belyser 
artiklarna 13 och 17 från en vinkel som var relevant för vår studie. För oss var det 
intressant att jämföra våra intervjuer med Agneta Krohn Strömsheds och Ingela 
Nilssons. De beskriver i sin magisteruppsats Barnbiblioteksverksamhet i Norrbottens 
glesbygd: Med Barnkonventionen som utgångspunkt hur Barnkonventionen tolkas av 
några barnbibliotekarier i svensk glesbygd.  
 
4.1 Korens syn på Barnkonventionen  
 
Ett barn föds, växer upp och börjar fundera över livets mening. Marian Koren, inleder 
sin avhandling i juridik Tell me! The right of the child to information med att berätta en 
historia om ett barn som söker ett svar på livets mening. Han får olika svar från alla han 
möter. Till sist kommer han till insikt och förstår att han måste ta reda på svaret själv. 
Till sin hjälp har han de mänskliga rättigheterna som ger honom rätten till information. 
De mänskliga rättigheterna kan tolkas på många olika sätt. Korens avhandling ger en 
grundlig genomgång av barnets utveckling som informationssökare. I avhandlingen 
analyserar hon lagar och styrdokument, som utgår ifrån de mänskliga rättigheterna. 
Barnperspektivet genomsyrar hela avhandlingen. 

 
”… information is of utmost importance to the development of the child as a human being. 
The perspective on human development offered by the great traditions is formed by the 
prototype of an authentic human being. As an inherent part of human dignity, every child 
should be provided with the chance to learn about this perspective and to develop as an 
authentic human being. This developmental process deserves protection as a human right” 
(Koren 1996, s. 481). 

 
Från födelseögonblicket söker barnet efter information och omgivningen har härvid 
ytterst stor betydelse för hur barnets informationssökning fortgår. Barnet har en viktig 
uppgift, nämligen att växa upp till en självständig individ som kan formulera sina egna 
åsikter om världen. Koren menar att om barnet ska ha en rimlig chans att mogna till en 
fullvärdig människa32 och lära sig att fungera tillfredsställande i samhället, så måste det 
kommunicera öga mot öga med andra människor. Att söka information kan därmed ses 
som att växa som människa och samhällsmedborgare. Kunskap om tillvaron är 
människans mål med informationssökningen. (Ibid., s. 73) 
 
Korens avhandling blev klar 1996 och då hade biblioteken ännu inte nämnvärt 
uppmärksammat Barnkonventionen i sitt arbete. Organisationer som arbetade med 
Barnkonventionen hade inte tänkt på att de kunde samarbeta med biblioteken. (Ibid., s. 
470) Koren välkomnar FAIFE, den IFLA organisation som 1999 arbetade fram 
                                                                 
32 Koren använder uttrycket ”human being” som vi har översatt till fullvärdig människa. 
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punkterna om intellektuell frihet. FAIFE bekräftar att intellektuell frihet inkluderar både 
rätten till yttrandefrihet och rätten till all information. Intellektuell frihet utgör inte bara 
demokratins ryggrad, utan den är också grundläggande för bibliotekens koncept (Koren 
2000, s. 273).  
 
Koren frågar sig hur väl förberedda biblioteken är i rollen som företrädare för de 
mänskliga rättigheterna. I teorin är bibliotekens mål självklara, men i praktiken bör 
biblioteken bli mer aktivt involverade i de mänskliga rättigheterna. I sina ovan nämnda 
artiklar ger hon biblioteken direktiv om hur de ska förverkliga Barnkonventionen i sitt 
arbete. Grundläggande för Barnkonventionen är respekt för barnets rättigheter. Koren 
påpekar att personer som stöder de mänskliga rättigheterna ibland tvekar när det gäller 
att tillämpa rättigheterna på barn. Hon poängterar att till barns grundläggande rättigheter 
hör att bli behandlade med samma respekt som vuxna. Översatt till 
biblioteksperspektivet betyder det att personalen bör se på de mänskliga rättigheterna på 
ett nytt sätt. Det innebär bl.a. att barnbibliotekarierna bör lyssna på barnens önskemål 
och köpa in medier som de efterfrågar. Barnen bör få användarundervisning så att de 
kan agera mer självständigt och finna sin egen information. (Ibid., s. 273f.) 
 
Respekt inkluderar principen om icke diskriminering. Alla barn har rätt till information 
även om det krävs extra resurser för t.ex. flyktingar, minoriteter, handikappade och barn 
i glesbygdsområden. Respekt för barnets integritet innebär att ta hänsyn till barnets 
växande kapacitet, d.v.s. att presentera information på barnets nivå, men att aldrig 
underestimera eller nedvärdera barnets kompetens (Koren 1998, s. 4). Biblioteket bör ha 
barnets bästa i åtanke när det gäller tillgänglighet, personal och adekvat budget för 
barnens behov (ibid., s. 4). Respekt för barnets åsikter innebär att barnbibliotekarierna 
bör göra det möjligt för barn att vara med och påverka vid beslut som rör 
barnverksamheten. Inställningen att barn bör skyddas och inte är tillräckligt kompetenta 
för att vara med och besluta om bibliotekets verksamhet bör förändras. 
Barnkonventionen förpliktigar personalen till att se på verksamheten ur ett 
barnperspektiv och kommunicera med barnen. Detta innebär en förändrad attityd från 
vuxna, bibliotekarier och en tillit till barns kompetens, kreativitet och ansvarskänsla. 
(Ibid., s. 5) Medlemsstaterna skall vidta lämpliga lagstiftningsåtgärder för att genomföra 
rättigheterna i Barnkonventionen. De bör använda maximala resurser för barnens 
tillgång till information och kultur. Få I- länder kan, enligt Koren, hävda att de har 
använt tillräckliga resurser för ändamålet. (Ibid., s. 4)  
 
Till de specifika rättigheterna hör framförallt barns rätt till yttrandefrihet. Man kan 
knappast erhålla en åsikt, diskutera eller skriva en artikel, utan informationskällor. 
Faktum är att rätten att uttrycka sin åsikt kan skapa ett nytt behov av information, eller 
utgöra en ny informationskälla, för en annan mänsklig varelse. Detta har betydelse för 
barn som ska växa upp till kompetenta och ansvarsfulla medborgare (Koren 2000, s. 
274).  
 
Koren inser bibliotekens stora betydelse när det gäller att realisera Barnkonventionens 
mål om yttrandefrihet och rätt till information. Detta är ännu viktigare i ett samhälle, 
som präglas av konsumtion. Barn är inte exkluderade, tvärtom, marknaden har snabbare 
än både föräldrar och lärare accepterat barnet som ett subjekt, en individuell konsument, 
som har egna åsikter om familjens inköp av varor. Enligt Koren finns det en risk att 
samhället förlorar sina mänskliga värden när barn allt tidigare har lättare tillgång till 
kommersiell information än kvalitetsundervisning. Bibliotekets uppgift är att balansera 
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det ensidiga kommersiella informationsflödet och erbjuda användarna deras lagliga rätt 
till all kunskap och information. (Ibid., s. 275) 
 
Till barnbibliotekets uppgifter hör att stimulera produktion och spridning av barnböcker. 
Biblioteket bör skapa möjligheter för alla barn att deltaga i det kulturella livet och 
därmed få tillräckligt med resurser för inköp av barnböcker på främmande språk, 
landets minoritetsspråk och till barn med särskilda behov (Koren 1998, s. 5). 
 
Artikel 17 kan ge upphov till en konflikt, eftersom den hävdar att barnet har rätt till 
information från så många nationella och internationella källor som möjligt, men 
samtidigt skall barnet skyddas från oetiskt material. Enligt Koren är utvecklingen och 
användandet av filter på Internet ingen lösning på ett etiskt problem. Föräldrar, lärare 
och bibliotekarier bör ta sitt ansvar som vuxna och lära barn att kritiskt granska och 
använda de nya medierna. Koren hänvisar till studier som visar att medias skadliga 
effekter på barn kan mildras genom att barn och vuxna tillsammans diskuterar igenom 
våldsamma och oetiska inslag (Koren 2000, s. 278).  
 
Biblioteket kan skapa ett informationscentrum på barnavdelningen, där all praktisk 
information anpassad för barn samlas (ibid., s. 279). En viktig uppgift för 
folkbiblioteket är att aktivt informera barn och vuxna om Barnkonventionen. Koren 
påpekar att det inte räcker med att lägga fram broschyrer och informationsmaterial. 
Barn och vuxna måste förstå innebörden av rättigheterna, för att lära sig känna igen 
kränkningar. Barnkonventionen angår alla här och nu. (Ibid., s. 278) 
 
Kunskap om Barnkonventionen borde ingå i läroplanen för t.ex. bibliotekarier, lärare, 
journalister, poliser, jurister och socialarbetare. För att skapa medvetenhet, kunskap och 
respekt för barnets rättigheter borde workshops och utbildning ordnas för många olika 
yrkesgrupper i samhället. Här kan IFLA och Unicef samarbeta för att skapa ett 
internationellt gångbart utbildningsprogram. (Ibid., s. 279) I sitt arbete att informera om 
Barnkonventionen bör bibliotekarierna etablera samarbete med andra institutioner i 
samhället. Koren menar att barnen kan deltaga i arbetet med att informera om sina 
rättigheter. Regionala och nationella biblioteksorganisationer bör utveckla 
arbetsmetoder och ge enskilda barnbibliotekarier fortbildning. Barnbiblioteket bör ha en 
egen målsättning och verksamhetsplan för att implementera Barnkonventionen. 
Insatserna måste följas upp och utvärderas för att kontrollera om uppsatta mål har 
uppnåtts (Koren 1998, s.7f.). Biblioteket kan visa sin solidaritet mot Barnkonventionen, 
genom att fira den internationella barndagen varje år den 20 november, där barnen 
medverkar med olika kulturella inslag (Koren 2000, s. 279). 
 
4.2 Biblioteket som mötesplats för barn- och ungdomsverksamhet 
 
Kirsten Drotner är professor i film- och medievetenskap och verksam vid Köpenhamns 
universitet. Hon företräder ett sociologiskt- och barnkulturellt perspektiv. I samband 
med diskussionerna kring en ny bibliotekslag i Danmark presenterade Drotner för 
kulturministern Folkebiblioteker og medier: Fire bud til en kulturpolitisk strategi for 
børn og unga. De fyra tillvägagångssätten lägger en viss betoning på: att bibehålla 
barnets yttrandefrihet, utveckla barnets tolkningskompetenser, säkra mediernas kvalitet 
och skapa ett rum där barnets kulturella kreativitet kan frodas. Tyngdpunkten i strategin 
ligger på Barnkonventionens artiklar 13 och 17. 
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Skriftspråket är ett medel för att erövra både kunskap och makt. Idag räcker det inte 
med att vara läs- och skrivkunnig, utan man måste också kunna avkoda semiotiska 
tecken, som förekommer i olika kombinationer av text, ord, ljud och bild. De semiotiska 
tecknen omvandlas till bl.a. kultur, vilket kan ge mening i människors liv, om vi har de 
rätta verktygen för att avkoda det dolda budskapet. Med andra ord så räcker det inte 
längre med att behärska skriftspråket, för att barn och vuxna ska kunna utveckla en 
kulturell identitet (Drotner 2000, s. 7).  
 
Drotner frågar sig: vilken roll folkbiblioteket ska ha i det semiotiska samhället? 
Folkbiblioteket bör i första hand fokusera sin verksamhet mot barn och ungdomar. Det 
är den yngre generationen som är i störst behov av att utveckla sin tolkningskompetens.  
Det innebär att varje människa måste ha en förståelse för skriftspråket och semiotiken, 
för att kunna ta del av informationen som samhället erbjuder. Kultur kan vara ett sätt att 
hjälpa till att förstå sig själv och omvärlden. Det är därför viktigt att barnavdelningen 
blir en fri mötesplats där alla barn, oavsett ålder, får sina informationsbehov 
tillgodosedda. På barnavdelningen behöver de äldre barnen en egen plats bort från 
vuxna, så att de kan utveckla sin personliga autonomi, medan de yngre barnen kräver 
föräldrarnas närhet. Oavsett ålder ska barnbibliotekarien uppmuntra barnet till att både 
vara en mottagare av kultur, likväl som skapare av kultur. En ytterligare faktor som 
barnbibliotekarien måste ta hänsyn till förutom ålder, är barnets kön (ibid., s. 8f.). 
 
Lalander och Johansson skriver att i litteratur om ungdomar och kön, framträder det två 
olika könskulturer: pojkar ”organiserar sig i gäng” och umgås i den offentliga sfären, 
medan flickor umgås mer hemma i så kallade ”väninneidyller” (2002, s. 128f.). Till 
skillnad från Lalander och Johansson, har Drotner uppmärksammat att det har under de 
senaste 10-15 åren skett en intressant förskjutning av pojkars och flickors användning 
av det offentliga och det privata rummet. Pojkarna sitter oftare hemma och spelar dator 
eller tittar på TV. Flickorna umgås fortfarande i hemmet i väninneidyller, men har 
dessutom börjat att deltaga i olika fritidsaktiviteter, som finns i det offentliga rummet 
(Drotner 2000, s. 12). 
 
Ovanstående förskjutning kan komma att påverka pojkars och flickors skilda 
informationsbehov, vilket kan bli ett dilemma för barnbibliotekarier. Enligt 
Barnkonventionens tredje artikel ska “ ... barnets bästa komma i främsta rummet” 
(Hammarberg 2002, s. 35). Biblioteket fyller olika behov hos pojkar och flickor. 
Pojkarna är oftare mer intresserade av bibliotekets utbud av multimedia, än det sociala 
rummet. Bibliotekets övriga resurser är för dem oftare mindre betydelsefulla. Flickorna 
däremot använder sig både av det sociala rummet och av mer traditionella medier, som 
böcker (Drotner 2000, s. 12). Vem och vad ska prioriteras i biblioteksverksamheten? 
 
Ett argument som alltför ofta framförs är att läsandet har minskat på grund av att 
barnbibliotekarierna prioriterar nya medier. Drotner påpekar att det är ett felaktigt 
påstående, för det är inte läsandet i sig som har minskat, utan den tryckta boken som fått 
konkurrens från andra medier. Det innebär inte att barn läser mindre, utan enbart att de 
väljer andra medier än boken. (Ibid., s. 12) Hur ska barnbibliotekarierna förhålla sig till 
problematiken mellan tryckta medier, multimedia och Internet? 
 
Drotner skriver att bibliotekarier som prioriterar dataspel framför litteratur befarar att 
förlora flickorna som användare. Undviker bibliotekarierna att satsa på multimedia 
riskerar biblioteket att förlora pojkarna som användargrupp. Om man enbart prioriterar 
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IT finns det en risk att kulturutbudet försummas och därmed barnets utveckling av 
tolkningskompetenser. (Ibid., s. 18) 
 
En förutsättning för att barn ska kunna utveckla både en kulturell identitet och 
tolkningskompetens är att det finns ett mångfald av medier av kvalitet att tillgå, som ger 
information och upplevelser. Med en rik flora av kvalitativa medier kan barnet lära sig 
att sålla agnarna från vetet. (Ibid., s. 18ff.) Det kvalitativa medieutbudet kan hjälpa 
bibliotekarien att motverka kommersialism och kulturell uppdelning av människor i ett 
A- och ett B-lag. (Ibid., s. 11) 
 
Folkbiblioteket är barnets näst viktigaste länk, efter skolan, till Internet. För de barn 
som inte har tillgång till Internet i hemmet fyller folkbiblioteket en liknande funktion, 
som boken gjorde för folkbildningen i Sverige, i början på 1900-talet. (Ibid., s. 13) 
Internet har blivit ett medium som intresserar många barn, men bland 
informationsflödet finns det oetisk information som kan skada barnet. Ska 
barnbibliotekarien prioritera barnets yttrandefrihet eller skydda dem från oetiskt 
material? På en del folkbibliotek har man försökt att kringgå problemet genom att 
använda filter. Drotner är mycket kritisk till metoden, eftersom det skapar en falsk 
trygghet på barnavdelningen. Risken finns alltid att barnen lär sig att navigera förbi 
filtret. Dessutom inskränker filtret på barnets yttrandefrihet. Drotner föreslår istället att 
man ska placera datorerna centralt i rummet. På så vis kan användare och bibliotekarier 
hålla ett vakande öga över barnet. (Ibid., s. 17) 
 
Ovanstående diskussion visar vilka problem som barnbibliotekarier måste lära sig att 
förhålla sig till i frågan om Internet på barnavdelningen. Eftersom Barnkonventionen 
kan tolkas fritt, anser Drotner, att det är viktigt att varje enskilt land ställer upp etiska 
regler i de kulturpolitiska målen. (Ibid., s. 16) Tydliga regler underlättar inte bara 
barnbiblioteksarbetet, utan även andra yrken, där Internet är en del av barnets vardag. 
 
4.3 Magisteruppsats med anknytning till Barnkonventionen 
 
Agneta Krohn Strömshed och Ingela Nilsson skildrar i sin magisteruppsats 
Barnbiblioteksverksamhet i Norrbottens glesbygd: Med Barnkonventionen som 
utgångspunkt barnbibliotekariernas arbetssituation i Norrland. Syftet med uppsatsen är 
för det första att tolka konventionen om barnets rättigheter ur ett 
folkbiblioteksperspektiv och för det andra att undersöka hur sju barnbibliotekarier ser på 
sin nuvarande och framtida arbetssituation i relation till användarna (Krohn Strömshed 
& Nilsson 2002, s. 3). 
 
Som metod har författarna använt sig av fältobservationer av barnbibliotek och 
kvalitativa intervjuer med barnbibliotekarier. De har även intervjuat 
barnbibliotekskonsulenten i Norrlands län. Intervjuarna har inte ställt några frågor om 
Barnkonventionen, eftersom de själva ville analysera om och på vilket sätt 
bibliotekarierna arbetade efter Barnkonventionens riktlinjer. (Ibid., s. 5) De ger först sin 
egen tolkning av Barnkonventionen genom att välja ut och analysera de artiklar, som de 
finner vara relevanta ur bibliotekssynpunkt. (Ibid., s. 25)  
 
Resultatet av undersökningen visar att alla respondenternas bibliotek inte uppfyller 
artikeln om barnets bästa, eftersom de inte kan erbjuda utbildad personal. 
Länsbarnkonsulenten påpekar hur viktigt det är att införa mål- och handlingsplaner för 
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att utveckla och strukturera arbetet. Genom att ta Barnkonventionen till hjälp vid 
budget- och personalförhandlingar kan man visa politikerna i kommunen hur angeläget 
det är att prioritera barnverksamheten. I sin analys har författarna kommit fram till att 
barnbiblioteksverksamheten är central för barns utveckling när det gäller språk, kultur 
och ur demokratisynpunkt. För att biblioteken i framtiden ska kunna behålla sina 
användare, anser Krohn Strömshed & Nilsson, att det är viktigt att biblioteket ger barn 
en möjlighet att medverka vid planering av verksamheten. Författarna kommer fram till 
att Barnkonventionen märks i verksamheten, men att mycket finns kvar att göra för att 
förverkliga barnens rättigheter. Slutsatsen är att de utvalda artiklarna mycket väl lämpar 
sig som analysverktyg för all barnbiblioteksverksamhet. (Ibid., s. 66f.) 
 
Sammanfattning av kapitlet  
Koren inleder kapitlet med att ge sin syn på hur främst Barnkonventionen kan tillämpas 
på bibliotek. Hon anser i Tell me! The right of the child to information att 
barnperspektivet ska genomsyra all barnbiblioteksverksamhet. Barn ska ha rätt till 
yttrandefrihet, d.v.s. att söka, motta och sprida information. Här vilar ett ansvar hos 
barnbibliotekarierna, för ett barn som får tillgång till information, kan utveckla ett 
källkritiskt förhållningssätt till informationen och bli en kompetent människa. I 
Folkebiblioteker og medier: Fire bud til en kulturpolitisk strategi for børn og unga 
diskuterar Drotner utifrån artiklarna 13 och 17 fyra punkter: yttrandefrihet, 
tolkningskompetenser, kvalitativa medier och mötesplatsen. För att barn ska kunna 
utveckla både en tolkningskompetens och en kulturell identitet anser Drotner att de 
behöver vara både skapare och mottagare av kultur. Barnbibliotekarierna ska utveckla 
barnavdelningen till en fri mötesplats, där alla barn kan få en kulturell upplevelse och 
sina informationsbehov tillfredsställda. Kapitlet avslutas med Krohn Strömsheds och 
Nilssons magisteruppsats Barnbiblioteksverksamhet i Norrbottens glesbygd: Med 
Barnkonventionen som utgångspunkt. Författarna utgår från sin egen tolkning om  
Barnkonventionen och undersöker huruvida sju barnbibliotekarier arbetar efter några 
utvalda artiklar från styrdokumentet. Resultatet visar att respondenterna inte alltid 
arbetar för barnets bästa, men att styrdokumentet är synligt i verksamheten. Enligt 
författarna finns det fortfarande mycket kvar att göra innan respondenterna uppfyller 
Barnkonventionens riktlinjer. 
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5 Teori 
 
För att kunna förstå strukturerna som påverkar barnbibliotekariernas uppfattning och 
tillämpning av Barnkonventionen i den dagliga verksamheten, har vi valt att fördjupa 
oss i Anthony Giddens struktureringsteori. 
 
Anthony Giddens, en av nutidens mest omtalade och ledande samhällsvetenskapliga 
tänkare, är chef på London School of Economics and Political Science. År 1984 
sammanfattade han sin struktureringsteori i boken The constitution of society. Med 
struktureringsteorin försöker Giddens finna en balans mellan aktören (individen) och 
strukturen (det omgivande samhället), där varje individuell handling är både 
strukturerad och strukturerande d.v.s. människan både påverkar och påverkas av 
strukturer (1979, s. 5). Med det menas t.ex. att barnbibliotekarier genom sina handlingar 
kan både bli påverkade och påverka samhället. Förhå llandet mellan aktör och struktur 
bör betraktas som en sammanhängande relation som betecknar både ett medel för och 
resultatet av aktörernas handlingar. Det är genom den ständigt pågående 
struktureringsprocessen som samhället bibehålls (Giddens 2003, s. 19). Vi anser att 
Giddens struktureringsteori blir användbar för oss när vi analyserar relationen mellan 
barnbibliotekariernas uppfattning och tillämpning av Barnkonventionen i sin 
verksamhet. Innan vi går närmare in på Giddens struktureringsteori ger vi här en 
kortfattad beskrivning av hans syn på det senmoderna samhället och det som initierade 
utvecklingen av struktureringsteorin. 
 
5.1 Giddens senmoderna samhälle 
 
Giddens för en diskussion om det moderna samhället och enligt honom har vi ännu inte 
inträtt i den postmoderna eran, utan vi lever fortfarande kvar i ett modernt samhälle. 
Anledningen är att vi inte genomlevt någon period som är helt skild från det förflutna. 
Enligt Giddens har det inte skett några större förändringar vad det gäller de teologiska, 
sociala och politiska frågorna (Giddens 1996, s. 49f.). Giddens använder sig istället av 
termerna senmodernitet eller högmodernitet, som kännetecknas av en radikalisering och 
globalisering av modernitetens grunddrag (Giddens 1997, s. 274). Giddens frågar sig 
varför det moderna sociala livet har en så dynamisk karaktär och förklarar det med hjälp 
av åtskiljandet av tid och rum och reflexiviteten. Tidens avskiljande från rummet skedde 
med tidurets tillkomst. Tiden som tidigare varit förbunden med en specifik plats gjorde 
det istället möjligt att samordna det sociala livet till olika platser. Med utvecklingen av 
den moderna tidens tekniska hjälpmedel behöver människors möten inte längre ske 
ansikte mot ansikte. (Ibid., s. 26f.)  
 
Reflexiviteten refererar till ständiga revideringar av kunskap och information. Eftersom 
vi ideligen möts av nya idéer och resultat, kan de roller som igår var tydliga idag 
ifrågasättas. En process som ständigt utvidgas genom den ständigt ökande 
kunskapsproduktionen i form av nya forskningsresultat, undersökningar och rön som 
sker i samhället. En kunskapsproduktion som motverkar etablerade traditioner och ökar 
människors osäkerhet i tillvaron. Giddens menar att kunskapen som produceras och 
reflekteras filtreras genom fyra olika faktorer. Den första, differentiell makt, innebär att 
vissa grupper och individer tar till sig specialkunskaper lättare än andra. För det andra 
att värderingar och empirisk kunskap är beroende av varandra. För det tredje kan 
kunskap om det sociala livet ha effekter som inte var avsedda från början. Den fjärde 
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faktorn innebär att den kunskap som produceras ständigt förändrar de ursprungliga 
förhållandena (Giddens 1996, s. 48). Giddens påpekar att modernitetens reflexivitet ej 
får förväxlas med den reflexiva handlingsprocessen  (Giddens 1997, s. 30f.). För en 
närmare förklaring av den reflexiva handlingsprocessen, se stycket 6.4. 
 
5.2 Bakgrund till framväxten av Giddens struktureringsteori 
 
Bakgrunden till Giddens utveckling av struktureringsteorin kan härledas till de klassiska 
sociologierna. Giddens riktar sin kritik mot samhällsvetenskapens huvudriktningar: 
handlingssociologin inklusive den sociala interaktionsteorin, marxism, strukturalism 
och funktionalism (Kaspersen 2003, s. 487). Giddens för en kritisk dialog i ett flertal av 
sina publikationer från 1970-talet fram till början av 1980-talet. I hans kritiska 
analytiska förarbete har Giddens undersökt de olika riktningarnas svaghet och styrka för 
att sedan rekonstruera en teori som enbart har de senare karaktärsdragen. 
 
I denna teoretiska genomgång finns det ingen möjlighet att diskutera de olika teorierna i 
någon närmare detalj.33 Mycket förenklat kan man dela in de sociologiska teorierna i två 
grupper. I den ena gruppen finns det teorier som beskådar samhället utifrån ett system 
eller ett strukturperspektiv som existerar oberoende av aktörens handlingar. 
Funktionalismen, strukturalismen och till viss del marxismen tillhör denna grupp. I den 
andra gruppen finns de handlingssociologiska teorierna. Det som utmärker detta 
perspektiv är att teorierna framhåller att samhället fortlever genom aktörernas 
handlingar. Med ett sådant synsätt blir det svårt att inkorporera samhälleliga 
institutioner. Till denna grupp tillhör bl.a. Goffman, Mead och vissa delar av den 
analytiska marxismen.  
 
Enligt Giddens har alla ovanstående traditioner grundläggande brister som grundar sig 
främst i förhållandet mellan de teoretiska begreppen aktör/struktur och subjekt/objekt. 
Konflikten mellan individ och samhälle uppstår, enligt Giddens, på grund av att det 
finns en dualism mellan aktören (den handlande individen) och strukturen (det 
omgivande samhället). Enligt Giddens kan inte aktörerna handla utan en samhällelig 
strukturell kontext, samtidigt som kontexten inte kan upprätthållas utan aktörerna 
(Nygaard 1996, s. 117). Om sociologin ska kunna förstå det moderna samhällets 
komplexitet, då måste motsättningen som är inbyggd i uppdelningen mellan 
objektivistisk och subjektivistisk samhällsteori först upphävas och aktör och struktur 
måste betraktas som en strukturdualitet (se avsnitt 6.4), enligt Giddens. För Giddens är 
en lösning på problemet hans egen struktureringsteori (Kaspersen 2003, s. 490). 
 
5.3 Social praxis och aktör  
 
Ett viktigt begrepp inom struktureringsteorin är social praxis, eftersom det verkar som 
en medierande länk mellan handling och struktur. För att förklara den sociala praxisens 
innebörd inför Giddens huvudbegreppen (från den klassiska och moderna sociologin 
och filosofin): aktör (agent), handling, struktur, system och makt. Begreppen gör han till 
sina egna och låter dem utgöra en del i den sociala praxisen (Kaspersen 2003, s. 491). 
 

                                                                 
33 Handlingssociologin och den sociala interaktionsteorin finns att läsa om  i kap. 6, 8, 12, 13, 
funktionalismen kap. 5, 14, 15, strukturalismen kap. 18  & 19 och Marxismen i kap. 9 & 11 i Andersen 
och Kaspersens Klassisk och modern samhällsteori (2003). 
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Samhällets existens utgörs inte av i förväg givna objekt, utan samhället produceras och 
reproduceras över tid och rum34 av handlande aktörer i deras sociala praxis. ”Den 
sociala praxisen konstituerar oss som aktörer, samtidigt som den förverkligar och 
förkroppsligar strukturer” (ibid., s. 505). För att undvika att den sociala strukturen får 
företräde framför aktören inför Giddens en aktör som vanligtvis är kompetent och 
kunnig (knowledgable) i sitt handlande (2003, s. 21f.). Giddens delar in kunskap i tre 
nivåer: praktiskt medvetande, diskursivt medvetande och omedvetna motiv. (Ibid., s. 7) 

 
Figur 2. Kunskapens tre nivåer. Modellen är hämtad från Giddens 2003, s. 7 

 
I ovanstående modell anser Giddens att kunskapen kommer till uttryck i människans 
praktiska medvetande (practical consciousness). (Ibid., s. 6f.) Praktiskt medvetande 
består av ” ... knowing the rules and the tactics whereby daily social life is constituted 
and reconstituted across time and space” (ibid., s. 90). Med det menar han att människor 
kan t.ex. köra bil, utan att för den skull ha teoretisk kunskap om hur bilen fungerar. 
Körkortet är ett bevis på att vi känner till reglerna och kan applicera dem i praktiken när 
vi kör bil. Denna kunskap uttrycks sällan explicit utan handlingarna är rutiniserade och 
kan betraktas som informella regler. När människor kan explicit ge en teoretisk 
förklaring till vad som händer när vi t.ex. bromsar bilen, då kan de ge en diskursiv 
förklaring (ibid., s. 45). Den diskursiva reflektionen över handlingen innebär att 
människan kan förändra sitt handlingsmönster (för en närmare förklaring se avsnitt 6.4). 
Mellan det praktiska och det diskursiva medvetandet är övergången ganska flytande, 
medan det finns en barriär mellan dem och de omedvetna motiven (ibid., s. 49). Till 
skillnad från andra handlingssociologer som exempelvis Goffman väljer Giddens att 
arbeta med en omedveten nivå, eftersom det inte är alla handlingsmotiv som kan äga 
rum på en medveten nivå. (Ibid., s. 70) De omedvetna motiven döljer den kunskap som 
är bortträngd ur medvetandet (Kaspersen 2003, s. 492). De tre ovanstående nivåerna är 
alla viktiga på var sitt sätt, men för att kunna få en förståelse av det sociala livet är det 
praktiska medvetandet mer betydelsefullt. Det praktiska medvetandet visar enligt 
Giddens att det inte går att utesluta aktören (vilket funktionalister och strukturalisterna 
ofta gör), eftersom aktören bevarar och reproducerar det sociala livet. (Ibid., s. 493) 
 
5.4 Handlingsprocessen  
 
Giddens har influerats av Marx och framför allt hans begrepp praxis (eng. practices) 
som är nästan synonymt för handling. Han anser att det sociala livet grundar sig på 
människans handlingar. Giddens är mer intresserad av själva handlingsprocessen som 
sådan än av aktörerna som utför processen. Det är handlingen som ontologiskt begrepp 
som blir viktigast, inte personen som åstadkommer själva handlingen (Nygaard, 1995, s. 
119). 

”The basic domain of study of the social sciences, according to the theory of structuration, 
is neither the experience of the individual actor, nor the existence of any form of societal 
totality, but social practices ordered across space and time” (Giddens 2003, s. 2).  

                                                                 
34 För en närmare förklaring av tid och rum se avsnitt 6.1. 
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Giddens betraktar inte handlingen som ett enskilt fenomen, en tanke som skiljer honom 
från flera av de klassiska sociologerna (Kaspersen 2003, s. 493). Istället är handling en 
durée, det vill säga ett regelbundet flöde med varken en början eller ett slut, med andra 
ord en struktureringsprocess (Giddens 2003, s. 3). Människornas handlingar utförs ofta 
på den praktiska nivån, vilket innebär att de utför medvetna handlingar, som påverkats 
av människans kunnande.  
 
En grundläggande tanke i Giddens struktureringsteori är att människan inför varje 
handling har olika valalternativ. Genom att utgå från begreppet det praktiska 
medvetandet, eller som Giddens själv kallar det reflexivitet, kan människan reflektera 
över sina beslut, påverka dem och handla annorlunda (ibid., s. 3). Människans rationella 
handlingar påverkas av hans intentioner. Giddens definierar intentionell handling som ” 
… characterizing an act which its perpertrator knows, or believes, will have a particular 
quality or outcome and where such knowledge is utilized by the author of the act to 
achieve this quality or outcome” (ibid., s. 10). Med det menar Giddens att människor 
utför målinriktade och intentionella handlingar, som personen vet eller tror sig veta ha 
en speciell effekt och därmed tillägnar sig den handlande personen kunskap för att 
uppnå effekten. Giddens påpekar att det pågår en informationsfiltrering, det vill säga 
aktören försöker genom sin reflexivitet reglera systemet. Antingen försöker de bibehålla 
den struktur som finns eller så förändrar de den med sina handlingar. (Ibid., 27f.) Trots 
att människor handlar utifrån medvetna intentioner och val kan handlingarna leda till 
oavsedda konsekvenser. (Ibid., s. 26f.) Enligt Giddens leder ofta de upprepade 
handlingarna till oavsiktliga konsekvenser. För att förtydliga vad Giddens menar drar 
Kaspersen en bra parallell med vårt svenska språk. Han menar att när vi talar svenska så 
gör vi det för att bli förstådda. Den oavsiktliga konsekvensen av detta samtal (handling) 
blir då att vi reproducerar det svenska språket. De oavsiktliga konsekvenserna möjliggör 
nya handlingar, vilket innebär att de är inte rationellt planerade enskilda handlingar med 
ett visst förutbestämt resultat (Kaspersen 2003, s. 493).  
 
Vidare anser Giddens att människans handlingar inte är determinerade av olika faktorer, 
d.v.s. den samhälleliga strukturen begränsar (’constraining’) inte människans handlingar 
och de i sin tur bestämmer inte samhällets struktur (Giddens 2003, s. 169). ”Every 
research investigation in the social sciences or history is involved in relating action to 
structure ... and there is no sense in which structure ‘determines’ action or vice versa” 
(ibid., s. 219). Giddens hävdar dock inte att människan har total valfrihet, utan ger oss 
snarare en möjlighet att förstå hur aktörerna påverkas av olika faktorer samtidigt som de 
har friheten att välja (Johansson 2003, s. 422). Därmed så finns det en samverkan, en 
dualitet mellan aktörens handlingar och det samhälle som de produceras inom.  
 
5.5 Struktur och system  
 
Giddens skiljer mellan begreppen struktur och system. Ett socialt system innefattar 
aktörer och kollektiv som reproduceras över tid och rum när aktörernas handlingar 
upprepas. ” … social systems, the properties which make it possible for discernible 
similar social practices to exist across varying spans of time and space and which lend 
them a ‘systematic’ form” (2003, s. 17). I sociala system ingår även social praxis som 
rekonstrueras och varifrån det bildas ett mönster av sociala relationer. För att förtydliga 
Giddens resonemang kring sociala system har vi valt att visa med ett exempel från 
biblioteksverksamheten. Varje dag på bibliotek kommer det in användare som lämnar 
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tillbaka och som lånar olika medier. Ett sådant mönster där handlingarna produceras och 
reproduceras definierar Giddens som ett socialt system. 
 
För att kunna särskilja sig från Durkheims definition av begreppet struktur har Giddens 
utvecklat en egen förklaring. Durkheim menar att struktur är något yttre som medför 
hinder för mänsklig aktivitet och frihet (Giddens 2003, s. 25). I motsats till Durkheim 
anser Giddens att strukturbegreppet existerar inte som en yttre ram utan det finns ” … as 
time-space presence, only in its instantiations in such practices and as memory traces 
orienting the conduct of knowledgable human agents”. (Ibid., s. 17) Strukturen 
kännetecknas av att den har en virtuell existens, strukturen är inte, utan den skapas av en 
handlande aktör. Till skillnad från sociala system så finns det inte ett handlande subjekt 
i strukturbegreppet. Enligt Giddens existerar strukturer endast i praxisen (handlingen) 
och i våra minnen när vi begrundar diskursivt över en tidigare genomförd handling 
(Kaspersen 2003, s. 494).  
 
Till skillnad från Durkheim anser Giddens att samhällets strukturer inte enbart bör 
associeras med tvång som lagar (yttre ramen), utan de ger även människor möjligheter. 
Giddens summerar det så här: “Structure is not to be equated with constraint but is 
always both constraining and enabling” (Giddens 2003, s. 25). Genom att Giddens 
förankrar reglerna och resurserna hos aktören (i dennes handlingar) och inte i strukturen 
som funktionalisterna, så begränsar han inte aktörernas handlingar i lika stor 
utsträckning. Trots att människan har en viss handlingsfrihet, måste hon anpassa sina 
handlingar till strukturen, det vill säga till samhällets regler och resurser. Regler enligt 
Giddens är “ ... procedures of action, aspects of praxis” (ibid., s. 21). Med regler menar 
Giddens tvingande föreskrifter, t.ex. lagar som finns i samhället men även informella 
regler som utgörs av rutinisering, det vill säga informella och underförstådda regler 
människor emellan. Giddens menar att de flesta regler inte är nedskrivna utan skapas 
och reproduceras genom aktiv handling (Johansson 1995, s. 47f.).   
 
Giddens definition av resurser är förmågan att förändra den sociala omgivningen. Han 
skiljer mellan auktorativa (kapacitet att styra och kontrollera människor) och allokativa 
(kapacitet att förändra den materiella omgivningen) resurser. Resurser är lika med makt. 
Resurser handlar om möjligheter och makten att kunna påverka och förändra sin 
situation (tillåtande struktur). Makt är ett centralt begrepp i struktureringsteorin. Så 
länge människan har en möjlighet att välja mellan olika alternativ har hon makt 
(Giddens 2003, s.14ff.). 
 
Med Giddens nya strukturtänkande har det visat sig att förbindelsen mellan aktör, 
struktur och handlingar har löst upp det traditionella strukturbegreppet, vilket i sin tur 
lagt en grund för Giddens mål och nyckelbegrepp, strukturdualiteten. 
 
5.6 Strukturernas dualitet   
 
Med strukturernas dualitet menar Giddens att man upphäver motsättningen mellan aktör 
och struktur. Aktör och struktur är inte två skilda begrepp utan istället föreligger det ett 
beroendeförhållande mellan begreppen, som tillsammans utgör en dualitet. Precis som 
Bourdieu anser Giddens att aktörerna och deras sociala omgivning har en nära relation 
och definieras av varandra. Strukturernas dualitet innebär:  
 

”…the essential recursiveness of social life, as constituted in social practices: structure is 
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both medium and outcome of the reproduction of practices. Structure enters simultaneously 
into the constitutions of the agent and social practices, and ‘exists’ in the generating 
moments of this constitution” (Giddens 1979, s. 5).  

 
Med det menar Giddens att det sociala livet upprepas på samma sätt som det 
konstitueras i den sociala praxisen. Strukturen är både ett medium för och ett resultat av 
reproduktionen av praxis. Strukturen blir samtidigt en del av aktören och den sociala 
praxisen och existerar och genereras i konstitutionen. 
 
Begreppet strukturernas dualitet är betydelsefullt för det visar hur förhållandet mellan 
struktur och system uppstår. ”According to the notion of the duality of structure, the 
structural properties of social systems are both medium and outcome of the practices 
they recursively organize” (Giddens 2003, s. 25). Det innebär att de strukturella 
elementen (exempelvis styrdokument) i sociala system är både medium för och 
resultatet av olika praxis.  
 
Kärnpunkten i strukturernas dualitet ”... samma sociala regler och resurser som 
aktörerna använder sig av och agerar inom i förhållande till produktionen och 
reproduktionen av sina sociala handlingar samtidigt utgör grunden för samhällets 
fortvaro” (Nygaard 1995, s. 120). Förenklat kan man säga att människan stiftar (via 
handlingen) t.ex. regler och resurser vilka de använder i sitt sociala liv. När reglerna och 
resurserna tillämpas, upprätthålls den sociala praxisen (struktureringsprocessen) 
(Giddens 2003, s. 19). Genom denna fortlöpande struktureringsprocess återskapas 
sociala system över tid och rum. 
 
Människans livsvärld är beroende av strukturen för att kunna utvecklas, vilket i sin tur 
innebär att när individen anpassar sig till reglerna begränsas det fria handlandet. Men 
dualiteten ger också människan en handlingsfrihet, eftersom hon kan förändra 
strukturen via sina handlingar. Angreppssättet medför att dualismen mellan aktör och 
struktur upphör och istället utvecklas en dualitet mellan begreppen som kan användas 
för att analysera det moderna samhället, enligt Giddens (Kaspersen 2003, s. 496). 
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6 Metod  
 
Kapitlet inleds med en diskussion kring metodvalet, som är kvalitativa intervjuer. 
Därefter följer en genomgång av hermeneutiken och dess betydelse för analysarbetet. 
Urvalet av respondenterna, det praktiska genomförande av intervjuerna, en kritisk 
diskussion kring materialets tillförlitlighet och vår informationssökningsprocess är 
avsnitt som presenteras efter hermeneutiken. Vi avrundar kapitlet med att introducera 
vår egen analysmodell. Med modellen följer en förklaring till hur vi kommer att 
tillämpa verktyget i analysen. 
 
6.1 Intervju som metod  
 
Undersökningens syfte, problemställning och undersökningsområde ska avgöra det 
metodologiska tillvägagångssättet (Widerberg 2002, s. 65; Thomsson 2002, s. 28). I vår 
studie har vi försökt att få en djupare förståelse för hur barnbibliotekarier uppfattar och 
realiserar Barnkonventionen i sin verksamhet. Därför lämpar sig enskilda 
halvstrukturerade intervjuer väl. Ho lme och Solvang skiljer mellan respondent- och 
informantintervjuer. Vid en informantintervju sker intervjun med en 
ersättningsobservatör ”... som själv står utanför den företeelse vi studerar men som har 
mycket att säga om det” (Holme & Solvang 1997, s. 104). Vid en respondentintervju är 
intervjupersonen mer delaktig i det fenomen som ska studeras. Eftersom 
barnbibliotekarierna är delaktiga i barnbiblioteksverksamheten har vi valt att använda 
den senare definitionen, respondentintervju. Vi har reserverat oss från att använda 
begreppet djupintervju, eftersom det kan associeras till psykoanalytiskt tänkande (Trost 
1997, s. 23). 
 
Hur många ska man intervjua? Kvale skriver att man bör intervjua så många personer 
som behövs för att få reda på det man vill veta (1997, s. 97). Vi har valt att börja med att 
göra fyra intervjuer vardera, samt en provintervju. Vi är nöjda med våra provintervjuer 
och har använt dem i analysen. Inför varje intervju har vi valt att utföra ett studiebesök 
på barnavdelningen. Syftet med studiebesöket har varit dels att förbereda intervjuaren 
inför intervjun, men även att ge läsaren en bättre förståelse för den miljö som 
barnbibliotekarierna arbetar i. 
 
Vi har följt de generella forskningsetiska reglerna, d.v.s. samlat in, bearbetat, analyserat 
och redovisat materialet på ett sådant sätt att deltagarna inte kränks (Widerberg 2002, s. 
40). Deltagarna är integritetsskyddade, namn och platser har fått fingerade namn och 
avslöjande ord i citaten har bytts ut (Thomsson 2002, s.14). För att det ska vara lättare 
för läsaren att följa de olika mönstren på Irland respektive Sverige, har alla 
bibliotekarierna på Irland fått gaeliska namn och i Sverige svenska namn. Intervjuerna 
har spelats in på band efter deltagarnas godkännande och skrivits ut ordagrant 
(Widerberg 2002, s. 115). ”Bandspelaren tar upp det som sägs och hur det sägs (till 
exempel tonfall) men gester och ansiktsuttryck kommer inte med. Sådana icke-verbala 
budskap är lättare att uppfatta om man slipper att anteckna” (Repstad 1999, s. 70). 
 
Författaren Aidan Chambers uppmanar i boken Böcker inom oss - Om boksamtal att 
varje boksamtal ska inledas med frågor som ”Berätta” och ”Jag undrar”. ”Varför 
frågan” hör inte hemma i Chambers metodik (1994, s. 60ff.). Hans idéer är avsedda att 
appliceras vid boksamtal, men vi anser att hans råd går att tillämpa även i 
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intervjusammanhang. Även Michael Patton, före detta president i den amerikanska 
utvärderingsföreningen35, varnar i Qualitative Evaluation and Research methods för att 
ställa ”Varför frågor”, eftersom det kan vara svårt för respondenten att veta hur 
ingående förklaring vederbörande uppmanas att lämna (1990, s. 313ff.). När vi har 
formulerat våra intervjufrågor har vi undvikit frågor som ”Varför”. Istället, har vi 
försökt som Chambers och Patton att ställa beskrivande frågor som ”Vad” och ”Vem” 
och besvara ”Varför frågorna” i analysen. Vi är medvetna om att det hade varit bra att 
utföra intervjuerna i par. Fyra ögon ser som bekant mer än två. Av praktiska och 
tidsmässiga skäl har vi tvingats att genomföra intervjuerna var för sig. Marianne har 
utfört intervjuerna i Sverige och Linda intervjuerna på Irland. 
 
En risk med forskningsintervjun som intervjuaren måste vara medveten om är 
maktasymmetrin. Därför måste forskaren undvika att deltagaren hamnar i underläge, för 
då kan viktig information gå förlorad (Kvale 1997, s. 26). Intervjun skall istället vara 
givande för båda parter. Gordon Wells, professor i pedagogik, formulerar i The 
Meaning makers: children learning language and using language to learn kärnpunkten 
i dialogpedagogik och samtalets roll i undervisning (Wells 1987, s. 218). Trots att hans 
metod används på samtal som sker i lärosammanhang, anser vi, att den är applicerbar 
även i intervjusammanhang. Intervjun bör betraktas som ett pedagogiskt lärotillfälle för 
både respondenten och intervjuaren.  
 
Etnografen James P. Spradley skriver i The etnographic interview följande:  
 

“I want to understand the world from your point of view. I want to know what you know in 
the way you know it. I want to understand the meaning of your experience, to walk in your 
shoes, to feel the things as you feel them, to explain things as you explain them. Will you 
become my teacher and help me understand?” (1979, s. 34). 

 
Är det då möjligt att se världen från barnbibliotekariens synvinkel genom intervjun? Jo 
Bech-Karlsen, första amanuens i journalistik, vid Handelshögskolan i Oslo skriver att:  

 
”Å ta en annens perspektiv er ikke noe jeg kan gjøre fullt ut. I det øyeblikket jeg tror det, er 
jeg på farlige veier. Jeg må ikke tro at jeg kan forstå den andre helt og holdent. Men jag kan 
bestrebe meg på og anstrenge meg for å få tak i trekk ved den andres selvforståelse” (Hake 
1999, s. 194). 

 
Vi kan inte hävda att vi har fått en total upplevelse och kunskap om 
barnbibliotekarie rnas uppfattning och tillämpning av Barnkonventionen. Med 
intervjuerna som metod har vi försökt att få en förståelse för hur barnbibliotekarierna 
tolkar och tillämpar Barnkonventionen i barnbiblioteksverksamheten. 
 
För att kunna upptäcka teman, sammanhang och mönster, eftersträvas ett empirinära 
förhållningssätt av analysmaterialet (Widerberg 2002, s. 144ff.). Vår förförståelse säger 
oss att en komparativ studie som utgår ifrån att man studerar ett främmande land, kan få 
forskaren att upptäcka nya mönster, som gett sken av att vara naturliga i sin egen kultur. 
För att läsaren ska kunna följa och förstå de resonemang som utvecklades under 
samtalen med barnbibliotekarierna, har vi valt att redovisa och belysa intervjuerna med 
både referat och citat. För att bibehålla den muntliga karaktären som framkommer under 
intervjun har vi valt att inte tillrättalägga språket, mer än där det kan uppstå oklarhet för 

                                                                 
35 American Evaluation Association. 
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läsaren. Vi har beslutat att inte översätta de engelska citaten till svenska, eftersom vi 
anser att originaliteten i citaten skulle förlora sin innebörd. 
 
6.2 Hermeneutik – att tolka materialets mening 
 
Vårt val av kvalitativa intervjuer inbjuder till en hermeneutisk forskningsansats. Vad är 
hermeneutik? Gilje och Grimen påpekar att forskarna är oense om ordets ursprung 
(1992, s. 176f.). En vanlig förklaring är att ordet härstammar från Hermes, budbäraren, 
som tolkade de antika gudarnas ofta dunkelt uttryckta budskap för människorna. 
Hermeneutik betyder att ”tolka, översätta, förtydliga, klargöra och utsäga” (Widerberg 
2002, s. 26). Dess främsta syfte är att vinna kunskap om materialets verkliga mening. 
Sjöström beskriver kunskapssökandet som letandet efter innebörder och intentioner hos 
människor och företeelser sedda i sina sammanhang av tid, rum och mening (Sjöström 
1994, s. 73). Att försöka förstå människan och tolka hennes uttalanden och handlingar 
innebär att man betraktar henne som en intentionell varelse. Sjöström menar att: 
”människans handlande inte orsakas av omständigheter utanför hennes kontroll, utan att 
hon förhåller sig till det som sker inom och utom henne, att hon avser något med det 
hon gör, att hon vill något” (ibid., s. 75). 
 
Från början var hermeneutiken en litteraturvetenskaplig metodologi, men alltsedan 
begreppet text utvidgades till att omfatta exempelvis språk, handlingar och bilder har 
hermeneutikens användningsområde spridits. Enligt Kvale lämpar den sig väl för 
tolkning av kvalitativa intervjutexter (Kvale 1997, s. 49ff.). Inom hermeneutiken finns 
en rad olika skolor,36 men vissa grundläggande förutsättningar är gemensamma för alla 
och dit hör den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. Den går ut på att vi tolkar helheten 
för sig och sedan tolkar vi delarna i texten för sig. Därefter prövar vi tolkningarna mot 
varandra och går fram och tillbaka mellan delarna och helheten (Kvale 1997, s. 51). Vi 
håller med Sjöström att spiralen genom sin form bättre illustrerar kunskapsprocessen än 
cirkeln. Med metaforen kan man markera att processen är öppen såväl nedåt som uppåt. 
Arbetet startar inte vid någon nollpunkt utan forskaren befinner sig någonstans i en 
process av att försöka förstå en företeelse. När forskningsprocessen fullbordats avslutas 
däremot inte processen av kunskapsutveckling, utan den fortsätter hos forskaren själv 
(Sjöström 1994, s. 89).  
 
Förförståelsen är en av grundstenarna inom hermeneutiken. Forskarna anser att det inte 
existerar någon kunskap utan förhandsuppfattningar och fördomar. För att tolkningarna 
inte skall bli färgade av våra egna uppfattningar måste vi redogöra för vår förförståelse, 
innan tolkningsarbetet börjar (Gilje & Grimen 1992, s. 183ff.). Hermeneutiken innebär 
att vi bör närma oss omvärlden med öppna ögon för vår egen förförståelse. Det medför 
att varje förståelse och tolkning alltid är öppen för omtolkning och kritik. Ytterligare en 
viktig insikt inom hermeneutiken är att meningsfulla fenomen bara är förståeliga i den 
kontext som de förekommer i. Texten bör alltså tolkas inom informantens livsvärld. 
Forskaren måste därför placera texten i dess unika sammanhang. Vi måste med andra 
ord inkludera situationsbeskrivningar. Det betyder att uttolkaren bör ha goda 
förkunskaper om textens tema för att kunna urskilja nyanser och komma så nära den 
verkliga meningen som möjligt. (Ibid., s. 188ff.) Vi har båda tidigare arbetat som 
biblioteksassistenter. Våra teoretiska och praktiska kunskaper om bibliotek kan vara till 
vår fördel vid intervjuerna.  

                                                                 
36 Se t.ex. Ödman, Per-Johans bok (2001). Tolkning,  förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik .  
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Giddens har myntat begreppet den dubbla hermeneutiken. Människor tolkar själva sina 
handlingar och det samhälle som de lever i. Giddens menar att forskning som enbart 
avspeglar de sociala aktörernas uppfattningar och värderingar inte speciellt troligt 
avslöjar det som är av intresse för forskningen. Samhällsforskarna måste därför ta ett 
steg till och tolka de sociala aktörernas tolkninga r. Detta gäller oberoende av om de 
sociala aktörernas tolkningar och förståelse av sig själva är korrekta eller felaktiga. 
Aktörernas misstolkningar kan för en forskare vara minst lika informativa som korrekta 
tolkningar. För att kunna tolka bibliotekariernas handlingar måste vi försöka förstå hur 
de uppfattar sin verklighet. Den dubbla hermeneutiken utgör en växelverkan mellan 
aktörer och strukturer. Aktörer och forskare använder olika språk. Bibliotekarierna 
använder sitt språk för att uttrycka en uppfattning, vi vår tur använder Giddens 
struktureringsteori till att tolka aktörernas handlingar. Den dubbla hermeneutiken 
karaktäriseras av växelspelet mellan de sociala aktörernas begrepp (lekmannaspråk) och 
vetenskapsmännens teoretiska språkliga begrepp (Giddens 2003, s. 284f.).  
 
6.3 Urvalet av respondenter 
 
Vid urval av respondenter anser Repstad att problemformuleringen är avgörande för 
vilka personer som är lämpliga att intervjua. Har de viktig information som besvarar 
frågeställningen? För att erhålla en så bred och generell bild som möjligt bör man sträva 
efter att hitta intervjupersoner som befinner sig i olika miljöer (Repstad 1999, s. 67). Vi 
har sökt respondenter som ansvarar för barnavdelningar. För att uppnå variation har vi 
valt intervjupersoner från både storstäder och landsbygd. För att hitta lämpliga 
respondenter har vi kontaktat fem bibliotek i Sverige och fem på Irland. Vi har valt att 
intervjua barnbibliotekarier på både filial- och stadsbibliotek. Vid urvalet har vi inte 
tagit hänsyn till bib liotekariernas ålder, kön eller etnicitet. 
 
6.4 Det praktiska genomförandet   
 
I början på mars månad skickades de första breven iväg till barnbibliotekarierna. För att 
försäkra oss om att Linda skulle få fem intervjuer gjorda innan hemresan valde vi att 
skicka iväg sju brev till Irland. En vecka senare tog vi kontakt med de bibliotekarier, 
som inte redan frivilligt anmält sitt intresse. Två bibliotekarier, en i vardera land, valde 
att tacka nej. Provintervjuerna bokades in och sedan bar det av på vårt första 
studiebesök. Inför varje intervju gjorde vi studiebesök på barnavdelningen för att få en 
förståelse för den miljö som barnbibliotekarierna kom att referera till under intervjun. 
Vi har valt att inte redovisa studiebesöken i resultatet, eftersom det finns en risk att 
beskrivningarna avslöjar anonymiseringen av respondenterna. Under provintervjuerna 
visade det sig att en del frågor upplevdes som svårtolkade, vilket medförde att 
intervjumanualerna justerades. 
 
Två intervjuer blev inställda på Irland, varav den ena bokades om. Vid det laget vågade 
Linda inte ta det osäkra före det säkra så ytterligare en bibliotekarie kontaktades. Dagen 
innan hemresan till Sverige skulle den sjätte intervjun genomföras med den 
bibliotekarien som tidigare hade fått förhinder. Intervjun genomfördes, men med en av 
barnbibliotekariens kollegor, eftersom hon själv var sjuk även vid det andra mötet. 
Kollegan ”trodde” sig igenom hela intervjun och kunde inte besvara några frågor som 
rörde Barnkonventionen eller barnverksamheten. Vi har valt att inte redovisa den sjätte 
intervjun, eftersom den inte blev bra och definitivt inte pålitlig. 
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De övriga intervjuerna gick bra både i Sverige och på Irland. Båda provintervjuerna gav 
ett intressant resultat och valdes därför att redovisas som en del av resultatet. 
Intervjuerna spelades in på band, efter att respondenterna gett sin tillåtelse. Intervjuerna 
varade mellan 45 minuter och upp till två timmar. Varje intervju har skrivits ut i sin 
helhet och så ordagrant som möjligt. Slutligen bör det nämnas att vi mötte många 
trevliga och inspirerande barnbibliotekarier som var villiga att dela med sig av sina 
kunskaper. Som intervjuare upplevde vi precis som Wells tidigare påpekat att det blev 
ett pedagogiskt lärotillfälle som väckte nya tankar för båda parter. 
 
6.5 Materialets tillförlitlighet  
 
Berättar då barnbibliotekarierna en sanningsenlig historia under intervjun, eller väljer de 
att dikta ihop en berättelse som de tror att vi vill höra och som framställer deras 
bibliotek i bättre dager? Det vore nog naivt att tro att bibliotekarierna inte riktar sin 
uppmärksamhet till oss som personer. Redan när vi tog den första kontakten och 
skickade ut våra brev har bibliotekarierna fått en föreställning som är baserad på deras 
förförståelse.  
 
Redan vid första kontakten ansåg vi av forskningsetiska skäl att det var vår skyldighet 
att redovisa för barnbibliotekarierna att Barnkonventionen låg som grund för samtalet. 
Hur har öppenheten kommit att påverka intervjun och validiteten? Leong skriver i sitt 
examensarbete The Dublin Millenium att på irländska bibliotek uppfattar man Sveriges 
folkbiblioteksverksamhet som ett föredöme (1989, s. 8). Finns det en risk vid 
intervjutillfället att bibliotekarierna besvarar frågorna så som de tror att vi vill ha 
svaren? Barnbib liotekariernas uttalande kan blir färgade av att vi kommer från en 
Biblioteks- och Informationsvetenskaplig utbildning och utför en undersökning med 
Barnkonventionen som underlag. För att undvika misstolkningar måste vi försöka 
genomskåda aktörernas beteende. Det är därför viktigt att vi analyserar materialet med 
en viss försiktighet och försöker uppmärksamma eventuella bias. 
 
Goffman, professor i sociologi, förknippas med den teoretiska inriktningen symbolisk 
interaktionism. I Jaget och Maskerna har han vidareutvecklat psykologen och filosofen 
Meads tankar om människors vardagliga interaktion utifrån ett dramaturgiskt 
perspektiv. Trots att Goffmans perspektiv fick stor betydelse för sociologin under 1960- 
och 1970- talen är hans teori tankeväckande och tillför tänkvärda idéer till metoden och 
analysarbetet.  
 
En teaterföreställning är en metafor för den interaktion som sker mellan människor i 
vardagliga situationer. Med det menar Goffman att människors interaktion kan upplevas 
som en föreställning där aktören agerar olika roller (performance), vilka bestäms utifrån 
omgivning (setting) och den publik som lyssnar. Målet för aktören är att övertyga 
publiken att rollen är trovärdig. För att framträdandet ska upplevas som äkta måste det 
finnas ett sammanhang i den personliga fasaden (Goffman 1998, s. 28ff.). Aktörens 
uppträdande, omgivning och manér måste harmoniera för att helhetsintrycket ska 
uppfattas som tillförlitligt. (Ibid., s. 44) Forskarens uppgift är att genomskåda rollen 
utan att rasera den. Ett rollframträdande är aldrig konsekvent. En aktör kan oavsiktligt 
utstråla signaler som ger felaktiga intryck hos åskådaren. I en främmande kultur är vi 
mer benägna att försöka upptäcka expressiva uttryck. (Ibid., s. 52ff.) I värsta fall kan 
uppträdandet och miljön felaktigt tolkas som specialfall, trots att de inte finns i 
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realiteten. Som forskare måste vi enligt Goffman ” ... vara beredda att inse att det 
verklighetsintryck som frammanas av ett framträdande är ett ömtåligt, sprött fenomen 
som kan falla sönder genom mycket små missöden och felgrepp” (ibid., s. 55).  
Forskaren bör undvika att övertolka intervjun. Goffman skriver vidare att för åskådare 
som befinner sig utanför scenen så kallade ”audience segregation”, kan det vara svårt att 
tränga igenom den charad som skådespelarna har iscensatt (ibid., s. 137).  
 
I vår studie har Linda utfört sex intervjuer på engelska, d.v.s. inte på sitt modersmål. Att 
intervjua på engelska innebar både för- och nackdelar. Till skillnad från Marianne 
upplevde Linda att den språkliga barriären påverkade intervjusituationen. Under 
intervjuerna hände det ibland att Linda fick förtydliga en del meningar för att 
respondenten skulle förstå. Det var ett smärre problem som vi inte upplevde påverkade 
resultatet. Fördelen med att intervjua på engelska var att Linda blev en erfarenhet rikare. 
Vi upplever inte att vi har övertolkat materialet eller konstruerat några specialfall som 
Goffman framhåller (ibid., 137). Med våra intervjuer har vi försökt att genomskåda 
eventuella bias, utan att för den skull övertolka intrycken i analysen. 
 
6.6 Informationssökningsprocessen 
 
Litteratursökningar har genomförts i bibliotekskatalogerna Voyager, Libris, i den 
brittiska bibliotekskatalogen Copac och the British library public catalogue. 
Databaser som Academic Search Elite, LISA, ISA, Sociological Abstracts, Emerald 
Electronic library, Nationalencyklopedin och de elektroniska tidskriftsdatabaserna 
SwetsWise och Kluweronline har använts. På Internet har vi sökt med hjälp av 
sökmotorer som Google, Altavista och Eniro. Rädda Barnens bibliotek har gett mycket 
bra material liksom ett antal rapporter från Barnombudsmannen. Vi har försökt att 
lokalisera magisteruppsatser vid University city of Dublin (UCD) där utbildningen i 
Library Information Studies finns. Universitetskatalogerna på UCD och Trinity College 
har använts. Flera rapporter har hämtats från The Library Council och The Library 
Association of Irelands hemsidor. Ett flertal folkbibliotek och The Library Councils 
bibliotek har använts på Irland. På arkivet Dublin Library & Archive har bl.a. en 
grundlig genomgång av den irländska bibliotekstidskriften An Leabharlann: the Irish 
library utförts. Några söktermer som vi har använt är Barnkonventionen, barnbibliotek, 
folkbibliotek, barnavdelning, barns rättigheter och mänskliga rättigheter. På engelska 
användes: children’s rights, human rights, UN Convention, child, public library, 
children’s librarian, vilka kombinerats på olika sätt. Det material som vi har lokaliserat 
består till stor del av monografier, vetenskapliga artiklar, styr- och måldokument. Några 
avhandlingar och magisteruppsatser har också använts. 
 
6.7 Analysmetod 
 
Vi har valt att göra en egen analysmodell som är baserad på de artiklar ur 
Barnkonventionen som vi har valt att lägga fokus på i uppsatsen. 
 
 



 
 

44 
  

 
 

 
Figur 1. Analysmodell 

 
Analysmodellen är indelad i tre nivåer: artiklarna, barnbibliotekarierna och 
samhällstrukturer. Vi vill betona att modellen inte ska avläsas hierarkiskt, alla delarna är 
lika viktiga och bygger var och en upp helheten i analysen. Överst i modellen finns 
Barnkonventionens artiklar. Till vänster finns de fyra grundläggande principerna 
jämställdhetsartikeln (2), barnets bästa (3), barnets rätt till utveckling (6) och 
demokratiartikeln (12). I mitten, barnets rätt till yttrandefrihet (13) och tillgänglighet till 
information (17). Slutligen längst till höger finns artiklarna om minoritetsgrupper som 
funktionshindrade, invandrare och asylsökandes rätt till information. Artikel 4 betonar 
vikten av att sprida Barnkonventionen på en nationell nivå, medan artikel 42 pekar på 
betydelsen av att sprida Barnkonventionen budskap på en lokal nivå. Slutligen artikel 31 
som ger barn rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
 
De dubbelriktade pilarna mellan barnbibliotekarierna och Barnkonventionen indikerar 
att Barnkonventionens artiklar är tolkningsbara, vilket kan förändra 
barnbibliotekariernas uppfattningar och tillämpningar i praktiken. Mellan 
barnbibliotekariernas uppfattning och tillämpning och samhällstrukturerna finns det en 
dualitet, ett beroendeförhållande som utgår från att aktören både kan påverka och 
påverkas av strukturen. Det förhållningssättet kan förändra barnbibliotekariernas 
uppfattning och arbetssätt i praktiken, därav de dubbelriktade pilarna (dualitet, se avsnitt 
6.6). 
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7 Resultatredovisning  
 
Kapitlet inleds med en kort presentation av respondenterna. Därefter redovisas vårt 
resultat. Resultatet är indelat i tre grupperingar. Först presenteras respondenternas 
allmänna uppfattningar om Barnkonventionen. Sedan följer barnbibliotekariernas syn på 
Barnkonventionens fyra grundläggande principer. Slutligen presenteras deras 
uppfattning om Barnkonventionens biblioteksrelaterade artiklar. 
 
7.1 En kort presentation av barnbibliotekarierna 
 
Anna är arbetsledare för barn- och ungdomslaget på kommunens huvudbibliotek. Hon 
har ett övergripande personal- och budgetansvar. Av Annas arbetstid utgörs 25 procent 
av yttre tjänst på barnavdelningen. Anna ansvarar för barnprogramverksamheten. Hon 
tar ofta emot grupper av skolbarn för visning och bokprat. En ny arbetsuppgift är att 
hjälpa barn med olika funktionshinder i ordverkstan, som har specialutrustning för 
personer med läs- och skrivsvårigheter. 
 
Britta har huvudansvaret för barnavdelningen på ett filialbibliotek. Hon påpekar att hon 
inte är renodlad barnbibliotekarie, eftersom hon arbetar på ett litet bibliotek, där alla får 
dela på sysslorna. Britta arbetar mycket utanför biblioteket med uppsökande 
verksamhet. Hon har täta kontakter med BVC och förskolorna. Alla skolor i närområdet 
har egna bibliotek, men ingen har råd med en skolbibliotekarie. Lärarna har inte längre 
tid att ta hand om biblioteken, så det är Brittas uppgift att köpa in böcker. Hon har 
bokprat för alla femmor. Britta lägger ner mycket tid på att hitta bra böcker för 
högläsning och bokprat. 
 
Cecilia är chef på barnavdelningen i kommunens huvudbibliotek. I hennes 
arbetsuppgifter ingår arbetsledning, personalansvar och verksamhetsutveckling. Cecilias 
första uppgift som chef var att utveckla och förändra arbetet på avdelningen. Personalen 
gick tillsammans igenom arbetsuppgifterna och funderade på vad som skulle prioriteras 
och vad som kunde plockas bort. Resultatet blev en egen basmålsättning och 
verksamhetsmål för varje nytt år. Barnavdelningen har delat upp ansvaret för olika 
medier och Cecilia har för tillfället enbart hand om Hcf-avdelningen.  
 
Doris är ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten på huvudbiblioteket i 
kommunen. Bibliotekarierna har delat upp medierna emellan sig och Doris ansvarar 
förutom barnavdelningens alla medier även för barnpsykologi och pedagogik på 
vuxenavdelningen. Till hennes huvudsakliga arbetsuppgifter på barnavdelningen hör 
verksamheten för de yngsta barnen. Det innebär att hon arbetar mycket tillsammans 
med BVC och förskolan. Hon tar emot barngrupper för sago- och ramsestunder på 
biblioteket. 
 
Elisabeth arbetar på kommunens huvudbibliotek som ansvarig för barnavdelningen. 
Hon har även en samordnande funktion för barnbiblioteksverksamheten i kommunen. I 
hennes arbetsuppgifter ingår budget, administration och personalfrågor. 
Biblioteksverksamheten omorganiseras i kommunen och förändringarna tar mycket av 
Elisabeths tid för tillfället. Huvudbiblioteket tjänstgör även som skolbibliotek, vilket 
innebär att bibliotekarierna har ett nära samarbete med det intilliggande gymnasiet. 
Barnbibliotekarierna har ansvaret för barnkulturverksamheten i kommunen. Biblioteket 
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fungerar som ett kulturcentrum med olika aktiviteter som t.ex. musik- och 
teaterföreställningar, föreläsningar och konstutställningar.  
 
Sean är chef över ett relativt litet (ca 80 m²) folkbibliotek som ligger i en idyllisk 
irländsk by. Som bibliotekschef har han det övergripande ansvaret för att leda, planera 
och utveckla verksamheten. Sean är ansvarig för ekonomi, personal, medieinköp och 
programverksamhet för både barn- och vuxenavdelningen. Sean bestämmer hur han vill 
fördela pengarna mellan barn- och vuxenavdelningen. Inköpen av medier bestäms av 
både Sean själv, men även av en specifik biblioteksgrupp som t.ex. children’s & school 
section i grevskapet. En del av programverksamheten genomför Sean i samarbete med 
arts officern. 
 
Fíona arbetar som barnbibliotekarie på ett stadsbibliotek i en mindre stad på Irland. 
Hon ordnar med programverksamhet, samarbetar med skolan, medieinköp och utvecklar 
olika mediesamlingar (familjehylla, mångkulturell samling och lärarsamling). Hon 
betonar att hennes främsta uppgift är att marknadsföra bibliotekets verksamhet till 
barnen, skolan och uppmuntra barnen till läsning. Fíona skriver även egna 
handlingsplaner för barnbiblioteksverksamheten. 
 
Róisín är bibliotekschef på ett huvudbibliotek i en by på Irland. Arbetet innebär ansvar 
för verksamhetsutvecklingen, ekonomi och personal. Tillsammans med andra kollegor 
planerar hon medieinköp för barn- och vuxenavdelningen, men Roisín har det 
övergripande ansvaret över alla förslag. Till skillnad från andra bibliotek i grevskapet 
genomförs alla introducerande kurser för ny bibliotekspersonal på biblioteket. Roisín 
ansvarar för att lära nya bibliotekarier vanligt förekommande göromål i ett bibliotek 
som katalogen, Deweysystemet och bokuppsättning et cetera. 
 
Sinéad är bibliotekarie på ett filialbibliotek som ligger i en storstad på Irlands ostkust. 
Hon påpekar att hennes arbetsuppgifter är mycket varierande, men med en viss betoning 
på personalfrågor, medieinköp och administration. På barnavdelningen anordnar hon 
programverksamhet och sagostunder för barnen. Eftersom biblioteket är mycket litet till 
ytan (50 m²) tvingas hon att genomföra regelbundna gallringar. Hon tycker inte om att 
slänga framförallt böcker och därför ger hon ofta bort dem till behövande 
organisationer. 
 
Ciara arbetar som den enda barnbibliotekarien (deltid) på ett huvudbibliotek i en 
storstad på Irlands ostkust. Hon har huvudansvaret för barnavdelningen, men betonar 
under intervjun, att det är svårt att peka på vad som ingår i hennes arbetsuppgifter, för 
det händer så mycket på barnavdelningen och ingen dag är den andra lik. Medieinköp 
och uppdatering av beståndet är en viktig uppgift, men likaså är samarbetet med skolan. 
Den uppsökande verksamheten är mycket viktig och hon bokpratar för olika grupper 
utanför och på biblioteket. Varje vecka träffar, samtalar och läser Ciara sagor 
tillsammans med en grupp småbarnsföräldrar och deras barn. Programverksamheten tar 
mycket av Ciaras tid, eftersom det är något som biblioteket prioriterar i verksamheten. 
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7.2 Barnbibliotekariernas generella syn på Barnkonventionen  
 
7.2.1 Barnbibliotekariernas kunskaper om Barnkonventionen 
 
Barnkonventionen är ett internationellt styrdokument med riktlinjer som ska följas av 
alla samhällen som ratificerat konventionen. Men styrdokumentet är öppet för 
tolkningar, vilket ger respondenterna egna möjligheter att realisera riktlinjerna i 
praktiken.  
 
Barnbibliotekariernas kunskaper om Barnkonventionen varierar i Sverige och på Irland. 
Det finns ingen som är obekant med styrdokumentet, men däremot betonar flera av 
respondenterna att de inte kan räkna upp artiklarna. Fíona konstaterar att: ”... we 
wouldn’t be able to recite it or anything”, medan Sean spontant associerar uppräkningen 
av artiklarna med en tentamen: “I know it’s there ... I could absolutely not tell you what 
they are. I’d probably fail if that were an exam question. I would not be doing well”. 
Sean nämner redan i inledningen av samtalet att han inte vet mycket om dokumentet. 
Han erinrar sig om att det finns fyra grundläggande artiklar som är viktiga, men påpekar 
att han inte kan berätta mer om dem. Med viss tveksamhet säger han slutligen att två av 
dem nog handlar om rätten att bli respekterad och rätten att utvecklas.  
 
Även Ciara känner till att det finns grundläggande principer bland artiklarna. Hon 
berättar om en plansch om Barnkonventionen, som de hade i skolan och som har gett ett 
starkt intryck. Men när hon ska berätta om artiklarna nämner hon två: att barn ska ha 
rätt till utbildning och bostad. Ciara poängterar att hon har kunnat dem en gång i tiden 
när hon gick på sin första intervju, men att hon måste se över dem igen för ”... they are 
not at the top of my head I have to say”. Hon fortsätter med att berätta att under hennes 
13 år som barnbibliotekarie kan hon inte erinra sig om att Barnkonventionen har 
uppmärksammats på biblioteket. Ciara säger: ”I can’t ever remember it coming up in 
anything. When you think about it it’s quite important and quite relevant. I have to go 
and look it up and print it off for everybody”. Sinéad påpekar att hennes kunskaper är 
minimala. Enligt Sinéad handlar Barnkonventionen främst om primära rättigheter som 
rätten till mat, vatten, utbildning och trygghet både i hemmet och i samhället.  
 
Till skillnad från de irländska bibliotekarierna anser Britta sig veta en hel del om 
Barnkonventionen, eftersom hon ofta får i uppdrag från förskolelärare att plocka 
samman böcker, som behandlar de olika artiklarna. Britta har en referensbok som stöd, 
om det skulle uppstå oklarheter. Precis som Britta tycker Doris att hon: ” ... vet väl det 
mesta ...” om Barnkonventionen. Hon känner sig bekant med styrdokumentet och 
tillämpar det, när hon behöver argumentera för barnverksamheten. Även Fíona känner 
till Barnkonventionen och de artiklar, som är relevanta för verksamheten. 
Styrdokumentet refererar hon till när de gör reklam för programverksamhet, söker 
bidrag eller skriver egna biblioteksdokument. Även Cecilia har använt 
Barnkonventionen för att skriva en egen målsättningsplan för barnavdelningen. För att 
uppdatera sina kunskaper om Barnkonventionen läser hon ibland igenom 
styrdokumentet. 
 
Róisín inleder med att påpeka att det var ett tag sedan hon läste Barnkonventionen. 
Róisín associerar dokumentet med ”freedom of access”. Hon berättar även att det som 
har fastnat sedan hennes universitetstid är: att det ska vara gratis att besöka biblioteket, 
allting ska vara tillgängligt, bibliotekarierna ska uppmuntra läsning och erbjuda en miljö 
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som stimulerar till läsning. Hon avslutar med att säga att det finns säkert mycket mer, 
men hon kan inte komma ihåg det. 
 
Den första associationen som Anna får till Barnkonventionen är att den 
uppmärksammar barn med speciella behov. Hon berättar att när de första broschyrerna 
kom var Barnkonventionen helt ny för dem, men nu har den fått en starkare ställning på 
biblioteket. Enligt Anna är det viktigt att man ” ... ständigt tar fram dokumentet och 
påminner sig om reglerna”. Tanken med Barnkonventionen är att mycket av 
barnverksamheten ska utgå från den, anser Anna. Enligt Elisabeth så räcker det inte med 
att Barnkonventionen har ett inflytande i barnverksamheten, utan den ska även  
”... genomsyra all verksamhet i kommunen”. Själva Barnkonventionen tolkar Elisabeth 
som ett styrdokument som utgår från att: ”... man skall beakta barnens rätt i alla 
samhällsfrågor”. 
 
7.2.2 Tillämpning av Barnkonventionen på lokal och nationell nivå 
 
Målet med vår intervjufråga var att försöka få en större förståelse för hur 
Barnkonventionen realiserats i samhället. Vår förhoppning var att intervjuerna skulle ge 
oss en bättre insikt i de skilda ländernas strukturer och komplettera vår bild av 
barnbibliotekariernas egna uppfattningar och tillämpningar av Barnkonventionen i den 
dagliga verksamheten. 
 
Barnkonventionen har mottagits väl på papperet av myndigheterna i Sverige, men 
respondenterna anser att politikerna i praktiken inte agerar efter barnets bästa. Doris, 
Elisabeth och Anna är mycket kritiska till hur kommuner och regeringen agerar i frågor 
som rör Barnkonventionen. De är alla eniga om att Barnkonventionen uppmärksammas 
mycket litet i samhället och att politikerna sällan tar hänsyn till ”barnets bästa”. Enligt 
Doris har flera år passerat sedan kommunerna och regeringen bestämde sig för att de 
skulle arbeta efter Barnkonventionen, men fortfarande märks det inte i besluten. Därför 
har Doris bestämt att barnperspektivet ska genomsyra deras barnbiblioteksverksamhet. 
Elisabeth är även hon mycket kritisk till att politikerna inte tillgodoser barnets bästa vid 
beslut. I kommunen planerar politikerna att lägga ner både filialbibliotek och 
fritidsgårdar, vilket Elisabeth uttryckligen är besviken över. 
 
I Annas kommun har kommunfullmäktige nyligen antagit ett övergripande 
kulturprogram för barn och ungdom, där Barnkonventionen utgör grund för 
målsättningen. Där står det att prioritering av barn och ungdomar ska vara ledstjärnor i 
kommunens kulturarbete. Anna menar att många beslut som tas i kommunerna strider 
mot Barnkonventionen. ”Det är ganska svårt att leva upp till den. Nu tänker jag på alla 
nedskärningar inom t.ex. skolan, förskolan och vården. Jag tror inte att man i alla lägen 
tar hänsyn till barnets bästa inom kommunen, det brister alldeles för mycket”. 
 
Britta tycker att det var en svår fråga att besvara för det är någonting som hon aldrig har 
reflekterat över. Efter en stunds betänketid konstaterar hon att användarna frågar efter 
böcker om Barnkonventionen, så visst måste den uppmärksammas. Hon nämner 
förskolan som en aktiv marknadsförare av Barnkonventionen. Cecilia har noterat att 
institutioner som skola och förskola har skrivit sina verksamhetsplaner i linje med 
Barnkonventionen. Hon känner inte till ifall institutioner i samhället tillämpar 
Barnkonventionen i sitt dagliga arbete.  
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Róisín är mycket optimistisk och anser att Barnkonventionen har tagits emot väl i 
samhället. För biblioteken har det varit:  
 

” … a real benchmark. There’s the practical aspect to it that it’s workable, it’s doable. It’s 
not like many other documents that, to do with library services that may be a bit too out 
there and it might be a bit too hard to put it into practical, realistic, useable  terms. But 
certainly this document is doable, even for small libraries. That it does not necessarily have 
to be all about money, that things like fostering an environment”.  

 
Vidare berättar Róisín att Barnkonventionen var ett betydelsefullt dokument att hänvisa 
till när de försökte att förbjuda medlemsavgifterna för barn.  
 
Sean, Ciara och Sinéad delar Róisíns uppfattning om att Barnkonventionen har 
mottagits väl i samhället, men poängterar att: ” ... it’s probably something that is out 
there that we don’t consciously make a point of adhearing to” (Sean). “It’s not 
something that is in your face every day that you’ll be reminded of” (Ciara). “I don’t 
think it’s that widely known” (Sinéad). Barnkonventionen är inget dokument som Sean 
medvetet har i åtanke vid inköp av medier eller andra frågor som berör 
barnavdelningen. Ciara tror att människor är medvetna om att Barnkonventionen finns, 
men att de inte vet vad den betyder eller vilka som är barnens rättigheter. Sinéad 
associerar konventionen med FN eller Bush och inte med barnets rättigheter. Fiona tror: 
“ … people who maybe should be aware of it, may not be and who should be referring 
to it or implementing it are probably not on a day-to-day basis”. Trots hennes kritik 
anser hon om den egna biblioteksverksamheten att: 

 
” … the rights of the child are to the forefront of certainly libraries, and libraries are very 
proactive in developing their services to children which is inline with the convention, even 
if they don’t know there … even if the convention is not exactly in their mind when they 
are doing it, what they are doing is inline with the convention”. 
 

7.2.3 Samarbete utifrån Barnkonventionen 
 
Vi tyckte det var intressant att undersöka om barnbibliotekarierna är aktiva i 
samhälleliga nätverk, vars arbete tog sin utgångspunkt i Barnkonventionen. Intervjuerna 
visade att få bibliotekarier hade reflekterat över frågan och endast en bibliotekarie 
kunde med säkerhet nämna institutioner som arbetade aktivt med Barnkonventionen.  
 
Nätverk med utgångspunkt i Barnkonventionen, existerar i mycket liten omfattning. 
Endast Elisabeth arbetar aktivt i ett nätverk tillsammans med andra institutioner i 
kommunen som socialförvaltningen, kultur & fritid, skola och barnomsorg. 
Tillsammans arrangerar de ett stort ”jippo” för att fira den internationella barndagen. De 
anordnar föredrag för alla offentligt anställda tjänstemän i kommunen och allmänheten, 
som handlar om barnets rättigheter och livsvillkor.   
 
Sean, Fíona och Ciara försökte alla ge förslag på vilka organisationer som de trodde 
kunde arbeta med Barnkonventionen. Ciara föreslog Amnesty och Fíona Barnardos.37 
Sean sa: “I presume that any organisations connected with child welfare would be aware 
of it and would be using it as part of its background. But I am only thinking now, 
because you are asking me that question it’s not something that has occurred to me 
before”.  

                                                                 
37 Ideell organisation som arbetar för barnets bästa. 
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Anna och Cecilia påpekar att Barnkonventionen ligger som grund för många 
institutioner i kommunen, som de samverkar med t.ex. BVC, förskola, skola, men de 
samarbetar inte konkret utifrån Barnkonventionen. Britta förmodar att skolan utgår ifrån 
Barnkonventionen i sitt arbete. Doris vet att förskolan känner till den, eftersom hon 
tipsar personalen om böcker som handlar om barnens rättigheter, men hon kan inte 
bekräfta ifall de, eller någon annan institution, arbetar efter Barnkonventionens 
riktlinjer.    
 
Alla de irländska respondenterna berättar att biblioteket samarbetar med andra 
institutioner, men att arbetat aldrig har utgått från Barnkonventionen. I Ciaras grevskap 
har man som ett av sina främsta mål att biblioteket ska samarbete med ideella 
organisationer. Trots att den ideella verksamheten ska prioriteras avslutar hon med att 
säga: ” … it’s a thing that is not at the top of your agenda all the time, but if the 
occasion comes up for example, if we decided to run a series of talks on the rights of the 
child of Ireland, then you would go off and find who is responsible and ask them if they 
want to come and lecture or would like to do a joint thing”. 
 
7.2.4 Utbildning om Barnkonventionen  
 
För att kunna informera andra människor om Barnkonventionen förutsätter det att man 
har kunskap. Två sätt att erhålla kunskap är genom formell eller informell utbildning. 
Bland våra respondenter varierar kunnandet, en del har fått mycket formell utbildning, 
andra lite eller ingenting alls.  
 
Doris, Anna och Elisabeth har deltagit i fortbildningsdagar om Barnkonventionen som 
regionbiblioteket anordnat. För Doris är det inte tillräckligt med att gå på kurs, för att 
hålla sig i ajour. ”Det är viktigt att man själv jobbar med den och skaffar sig mer 
information och läser på”. Doris berättar att hon har regelbunden kontakt med länets 
barnkonsulent som ordnar fortbildningskurser och informerar om allt som händer på 
barnbiblioteksfronten. FN:s representant i den lokala föreningen har informerat 
personalen på Annas bibliotek om konventionen. Barnbibliotekarierna har även deltagit 
i konferenser, där barns rättigheter diskuterats. 
 
Varken Britta, Cecilia eller någon av de irländska barnbibliotekarierna har deltagit i 
några formella utbildningar om Barnkonventionen, under sitt yrkesliv som 
bibliotekarier. Róisín och Fíona berättar att Barnkonventionen refererades till under 
bibliotekarieutbildningen, men att det inte fick tillfälle att studera styrdokumentet i 
någon närmare detalj. På Róisíns arbetsplats kan man läsa om Barnkonventionen på 
personalens intranät. Till skillnad från de andra barnbibliotekarierna tolkar Sean frågan 
mer som informell utbildning. Han påpekar att han kanske har fått en broschyr om 
Barnkonventionen för längesedan. Idag har Sean ingen information om 
Barnkonventionen, men om han skulle behöva styrdokumentet kan han skriva ut det 
från Internet.  



 
 

51 
  

 
 

7.3 Barnbibliotekariernas syn på BK fyra grundläggande principer 
 
7.3.1 Barnets bästa ska komma i främsta rummet  
 
Enligt FN:s kommitté för barnets rättigheter och artikel tre ska man ta hänsyn till 
”barnets bästa” vid beslutsprocesser både på lokal och nationell nivå.  
 
”Barnen är viktigast säger man, men när det kommer till kritan så prioriterar även 
politikerna äldre låntagare. ... Det ligger ju nästan i sakens natur att man blir lite 
bortglömd”, säger Anna. Även Fíona framhåller: 
 

”I have always been given less than the adults, even the space. If you see the space 
downstairs, it’s a good sized children’s library but in relation to the amount of space that’s 
given over to adults, I mean it’s about 1/3 of the ground floor and then the rest of the 
ground floor and the floor one and two is given over to adult services. So that is probably 
not a very equal balance. No!” 

 
Doris svarar först spontant att hon upplever att barnbiblioteksverksamheten prioriteras i 
lika stor utsträckning som vuxenavdelningen. Men efter en viss betänketid tvekar hon 
och tillägger: “ ... fast inte riktigt lika mycket som det står i våra styrdokument”. 
 
Elisabeth är även hon mycket kritisk och tycker inte att barnavdelningen prioriteras vid 
beslutsprocesser, trots att personalen delar hennes åsikt om att barn är en viktig 
målgrupp. En anledning till att barnen inte prioriteras på hennes bibliotek tror hon, beror 
på att det är ett huvudbibliotek. Till skillnad från filialbiblioteken, vilar det ett ansvar på 
huvudbiblioteket att köpa in kurslitteratur, referens- och elektroniska medier till 
vuxenavdelningen. Det är dyra medier som måste köpas in till vuxenavdelningen, på 
barnens bekostnad.  
 
Róisín har upptäckt att det har börjat ske en förändring i synen på barnet. Enligt Róisín 
var:  

 
”… up until five or six years ago the children’s library was very much a second-class 
citizen, in our county. Because money was so tight and also because it was a smaller young 
population then. The money was always put into the adults library first and whatever was 
left over would be put into the children’s library. … But certainly now the focus has 
completely shifted, I think. I think it’s really changing now”. 

 
På följdfrågan om hon trodde att Barnkonventionen kunde ligga bakom denna 
förändring svarade Róisín: 
 

”Yes I do. I think it’s all tied in with education even though a lot of people may not have 
studied the Convention. It has had ripple effects in other areas and it has spread on knock 
on documents and it’s spread the discussion. So it has caused writing around it, even if it’s 
not specifically that Convention that spurred everything on. It started everything going. Yes 
I reckon it did, it definitely had a place to play. As I said it’s great for libraries to use it as a 
tool for their arguments because it’s an international convention. Everybody knows it! They 
may not know the details of it, they know of the significance of it. It’s a great tool to use for 
arguments for bigger budgets or this, that and the other”. 
 

Sinéad anser att barn betraktas åtminstone av regeringen som lika betydelsefulla 
som vuxna. Den åsikten delar inte Sean, som menar att politikerna ibland inför 
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verksamheter som ”baby love books”,38 för att visa dem själva i bättre dager. Idén 
var god, men Sean är inte övertygad om att resultatet fick den effekt som man 
önskade och att böckerna hamnade i rätt händer. Det hade varit bättre om 
biblioteken hade delat ut böckerna, istället för barnavårdscentralen, tycker Sean. 
 
Enligt Sinéad är det upp till den enskilda bibliotekarien att bestämma om de vill satsa 
mer på barn- eller vuxenavdelningen. Doris, Anna och Britta anser att bibliotekschefens 
engagemang har stor betydelse i frågor som rör barnbiblioteksverksamheten. Sean 
berättar ärligt att han satsar mer resurser på vuxenavdelningen, eftersom det finns fler 
vuxna användare än barn. Men han betonar även att användare, vare sig de är barn eller 
vuxna, bemöts på lika villkor. Barns frågor är precis lika viktiga som de vuxnas, enligt 
Sean. 
 
Cecilia upplever att man har investerat i medieanslaget, men inte beträffande 
personalresurserna på barnavdelningen. I jämförelse med vuxenavdelningen har de 
mycket mindre personal, vilket är en brist. Som tur är så står det i kulturnämndens mål 
att barn och ungdomar är prioriterade grupper, vilket Cecilia anser skyddar 
barnverksamheten i nedläggningstider. I år så är det första gången som bibliotekets 
budget har delats upp lika mellan vuxen- och barnavdelningen, berättar Ciara. 
Barnavdelningen har även mer programverksamhet än vad man ger till de vuxna 
användarna. Ciara summerar med följande ord: ”I can’t speak for the other libraries, but 
definitely in this library and definitely in general the children’s library is very important 
if not as important as the adults”.    
 
7.3.2 Barnbibliotekariernas egna prioriteringar vid nedskärningar 
  
Barnets bästa ska komma i främsta rummet även vid nedskärningar. Hos 
barnbibliotekarierna i Sverige går åsikterna isär, medan irländarna är mer eniga om 
vilka resurser som ska prioriteras när nedskärningarna slår hårt mot barnbibliotekets 
verksamhet. 
 
De irländska respondenterna anser att böcker är det medium som ska prioriteras när 
nedskärningar hotar barnverksamheten. Ciara summerar:  

 
“It has to be books. I mean that’s what we are all about at the end of the day. That’s your 
basic thing. … What people expect and what people need and what they see us being here 
for is mainly books. … The IT is becoming part of it more and more, but I mean, the books 
are the main stay really. I wouldn’t have to think twice about that”. 

 
Sinéad tillägger och påpekar att det måste vara “ … books that are requested by the 
people, because then you are providing what people actually want rather than what you 
think they want”. Róisín berättar att hennes budget har minskat drastiskt i år både på 
vuxen- och barnavdelningen. Hon vill egentligen inte dra in på någonting på 
barnavdelningen, eftersom det används flitigt av barnen. För att lösa problemet funderar 
hon på att satsa mindre på en del ämnesområden (som inte används så mycket) på 
vuxenavdelningen och istället prioritera barnavdelningen. I år har hon valt att satsa på 
de områden som hon ignorerade förra året. Det innebär att medier till den 
mångkulturella samlingen, lättlästa böcker för barn och skönlitteratur för barn mellan 7-
12 år kommer att köpas in och Cd-romskivor, medan fackböcker, ljudböcker och bilder- 

                                                                 
38 Det är det samma som ”barnens första bok” i Sverige. 
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och pekböcker för de allra minsta, kommer att ignoreras. Anna tycker att böckerna är 
viktigast på barnavdelningen. Hon är noga med att tillägga att det inte är bibliotekets 
officiella linje, utan hennes privata åsikt.  
 

”Jag måste erkänna att om Internet och datorer vore mitt stora intresse så skulle jag 
genomdriva att vi fick fler datorer hit, men jag vill hellre ha pengarna till att köpa böcker … 
det har säkert med vår ålder att göra, men vi är ense här på barnavdelningen att det för 
tillfället räcker med en Internetdator”.  

 
Totalt har barnavdelningen på Annas bibliotek fyra datorer, förutom Internet, två 
speldatorer och en dator för katalogsökning.   
 
I motsats till Róisín betonar Cecilia att hennes bibliotek, inte skulle upphöra med att 
köpa in något medium. I kristider föredrar hon istället att köpa in färre exemplar av 
varje enskilt medium. Cecilia framhåller att det viktigaste på barnavdelningen är inte 
medierna utan sagostunderna och skrivarkurserna, som ligger biblioteket mycket varmt 
om hjärtat. Doris prioriterar, precis som Cecilia den mänskliga kontakten med 
användaren, framför döda ting. För Doris är den uppsökande verksamheten  
(6-årsverksamhet och samarbetet med BVC) synnerligen betydelsefull och något som 
hon väljer att ge företräde åt, när andra delar av verksamheten dras in. Elisabeth säger 
först att hon inte kan tänka sig att dra in på något, men tillägger att bibliotekarierna 
måste lära sig att arbeta mer strukturerat för att nå alla barn. Med minskade resurser, 
måste nya effektivare arbetsmetoder införas. 
 
7.3.3 Barnbibliotekariernas arbetssätt för att nå ut till alla barn 
  
Barnbibliotekarierna, försöker så gott det går, att nå ut till alla barn. En gemensam 
nämnare för de fem barnbibliotekarierna i Sverige är att de har organiserad och 
regelbunden kontakt med institutioner som: BVC, skolor och förskolor. På de svenska 
respondenternas barnavdelningar förekommer likartad programverksamhet som 
bokprat, sagostunder, rim och ramsor och författarträffar. På Irland finns inte detta 
mönster i lika stor utsträckning. Där är det ofta upp till den enskilda barnbibliotekarien 
att bestämma vilka institut ioner som man vill samarbeta med och vilken 
programverksamhet som biblioteket ska erbjuda till barnen.  
 
Sinéad och Sean anser att de når ut till alla barn med sin biblioteksverksamhet, eftersom 
biblioteket är en allmän plats, där alla föräldrar gratis kan ansöka om ett bibliotekskort 
för sina barn. Enligt Anna vilar ansvaret att nå ut till alla barn på varje enskilt 
filialbibliotek i kommunen. Förskoleklassernas besök på biblioteket har minskat, 
eftersom barngrupperna blivit större och personalen färre. Personalen har inte längre tid 
att gå till biblioteket lika ofta med barnen som tidigare. Under skolloven ordnar 
huvudbiblioteket aktiviteter för barn i alla åldrar. Tidigare har bussresorna till 
biblioteket varit ett problem, men från och med i år har alla skolbarn rätt till fria 
bussresor. Anna hoppas att det bidrar till fler besök av lärare och skolklasser även under 
pågående skolterminer. Många barn i bokslukaråldern kan inte ta sig till 
huvudbiblioteket på egen hand, utan måste nöja sig med kommundelsbibliotekens 
utbud. Däremot kommer de tillbaka när de börjar i gymnasiet, eftersom biblioteket är 
beläget alldeles intill en gymnasieskola. På Annas bibliotek finns en välförsedd 
litteratur- och musikavdelning för ungdomar.  
 
I Elisabeths kommun köper skolan tjänster av huvudbiblioteket, som ansvarar för 
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skolbiblioteken. Så länge barnen går i skolan möter de barnbibliotekarierna regelbundet, 
men de har inte någon verksamhetsplan för att nå barnen frivilligt efter skolan. 
Cecilia framhåller att ” ... vi prioriterar ingen grupp, vårt ansvar är alla barn mellan 0-16 
år”. För att marknadsföra och upplysa om barnverksamheten sätter Cecilia upp affischer 
i skolorna och ”små blänkare” i dagstidningen. Alla undersökta bibliotek i Sverige har 
tillgång till en egen hemsida för barnen, fast kvalitén och omfånget varierar. På Irland 
har Sinéads och Ciaras bibliotek egna hemsidor för barnen. För att uppdatera skolor och 
andra lokala organisationer om bibliotekets verksamhet har Ciara inrättat en databas 
med adresser, som hon tillämpar vid utskick av nyheter. 
 
Britta har ensam ansvaret för barnbiblioteksverksamheten och är tvungen att prioritera 
vissa grupper av barn. Hon har valt att prioritera bokprat för femmorna eftersom det ger 
resultat.  

 
”Det händer att jag kommer ut till klasser där barnen aldrig har tagit fram en bok, där 
läraren aldrig läser högt för barnen, och dom har den här inställningen när jag kommer: Nä, 
vi läser inte, böcker är bara skit. Jag jobbar väldigt hårt med detta, jag förbereder mig till 
tänderna. När jag går därifrån så har alla böcker, även pojkarna. Så där känner jag att jag 
gjort en väldigt stor insats många gånger”. 

 
Britta säger att hon tyvärr träffar en del av de här barnen för sista gången, eftersom de 
har egna skolbibliotek på högstadiet. Ungdomar är väldigt svårfångade. ”Vi gör allt vi 
kan, vi har en separat tonårsavdelning, vi köper alla medier …”.  Hon har en önskan om 
att starta en tonårsgrupp, där man t.ex. kan diskutera aktuella böcker som tar upp 
ungdomarnas problem och glädjeämnen. Projektet ligger för tillfället på is, eftersom 
biblioteket i höstas förlorade en hel tjänst och tvingades att minska på öppettiderna. 
 
Även på Irland är bibliotekarierna eniga om att tonåringar är en svår grupp att nå ut till 
med bibliotekets verksamhet. Fíona berättar att de har försummat tonåringarna under en 
längre tid, men att det är något som biblioteket är medvetna om och som man arbetar 
aktivt med, för att förbättra. Biblioteket har i år rustat upp mediebeståndet för 
ungdomarna genom inköp av DVD-filmer och CD-skivor. Inom en snar framtid ska 
man marknadsföra ungdomsavdelningen genom att anordna författarträffar och 
uppsökande verksamhet till högstadiet och gymnasiet. Även Ciara påpekar att det är 
svårt att ordna aktiviteter för tonåringar eftersom:  
 

” In general in libraries you’ll find it’s just a tradition that the children’s library up to 12, 
the library services are geared towards that age group. An awful lot of the people that are 
out there offer the workshops, would say that, I want age 7-12, I could get millions of 
workshops for age 7-12. But to get people to come in and do stuff for under seven or over 
twelve. They are a bit more thin on the ground”. 

 
Ciara arbetar mycket aktivt med att försöka inkorporera tonåringar i verksamheten, 
eftersom det är en grupp som ofta glöms bort. Varje år anordnar Ciara en tonårsvecka. 
Aktiviteterna sträcker sig från poesitävlingar (skriva en dikt till sin favoritartist), 
popband workshops39 och hip-hop dans. På biblioteket kan tonåringarna titta på 
videofilm på bibliotekets TV eller lyssna på musik på ungdomsavdelningen.  
 
Ciara arbetar även med uppsökande verksamhet till skolor både för låg- mellan- och 
högstadiet, trots att hon anser att det är en uppgift vars ansvar borde vila på  

                                                                 
39 Jfr svenska versionen av TV-serien ”Fame factory”, men i mycket mindre skala. 
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skolbiblioteket. Biblioteket samarbetar med fem skolor i ett projekt kallat Cyber 
literacy.40 För de yngre barnen finns det varje vecka sagostunder. För mellanbarnen 
finns aktiviteter som t.ex. författarträffar, tipsrundor, pyssel, jonglering, skrivarveckor 
och teaterimprovisationer. Biblioteket ordnar även öppethus för familjer, eftersom man 
anser att de inte umgås lika mycket som förr i tiden. På familjedagarna kan unga som 
gamla hoppa rep, hage och leka olika utomhuslekar. Det är mycket uppskattat, enligt 
Ciara. Även Róisín anordnar mycket aktiviteter för barn och betonar att: “ … it’s just a 
different way of fostering the learning and literacy aspect, but not necessarily through 
the media that’s on the library floor, but through the facilities they bring in as well”. 
 
7.3.4 Barns medbestämmande på bibliotek 
 
Demokratiartikeln (12) är en av de viktigaste i Barnkonventionen, för den fastställer att 
barnet skall ses som ett subjekt med egna åsikter som skall respekteras. Artikeln betonar 
barns och ungdomars rätt till medbestämmande i alla frågor som berör dem. Biblioteket 
bör därmed ta barnens synpunkter på allvar. 
 
Frågan om barnens rätt att vara med och påverka bibliotekets verksamhet relaterar alla 
våra respondenter med rätten till att vara med och välja medier. Sinéad säger genast ”I 
think it’s great. That makes my job easier. We really welcome suggestions”. Róisín 
betonar flera gånger hur viktigt det är att barnen känner att de har en ” ... voice within 
the library”, trots att en del barn kan vara ute för att provocera med sina förslag. Endast 
Sean säger att han inte behöver fråga barnen om deras åsikt ”... we know without 
questioning that we have to have Harry Potter … We don’t have adult book selectors 
either”. Han menar att vissa böcker är självklara på både barn- och vuxenavdelningen.  
 
De flesta av biblioteken har en brevlåda på barnavdelningen, där barnen kan lämna sina 
förslag. Anna ser positivt på barns medverkan, om man kan hitta rimliga arbetsformer. 
Hon berättar om ett brukarråd av skolelever på ett av filialbiblioteken som slagit väl ut. 
Britta arbetar några timmar i veckan som skolbibliotekarie och träffar regelbundet ett 
bokråd, med två representanter från varje klass. Elisabeth har flera projekt på gång om 
barns och ungdomars medbestämmande. På ett av skolbiblioteken fick 
högstadieeleverna själva gå till bokhandeln och köpa medier som de önskade. Böckerna 
fick en specifik bokrådsetikett och placerades i en egen hylla. De utvalda böckerna 
lånades ut mycket mer än de övriga i biblioteket. Elisabeth berättar: ”jag har tittat på 
böckerna som barnen har köpt, det är rätt kul faktiskt, för de har köpt i princip samma 
böcker som vi … Jo, de kanske köper lite mer vuxenböcker än vad vi har gjort”. 
Biblioteket är med i ett par olika projekt för att hitta nya metoder att nå speciellt 
ungdomarna. En tjejgrupp har bildats för att diskutera framtidens bibliotek. Vid 
intervjutillfället hade gymnasieeleverna som specialarbete i svenska att skriva om sitt 
drömbibliotek. Även Doris har ett projekt på gång tillsammans med tre andra bibliotek. 
Projektet skall genom intervjuer undersöka vad barn i olika åldrar tycker om miljön på 
biblioteket. ”Vi jobbar ju jättemycket inom biblioteksvärlden med vad vi tror, känner 
eller tycker att barn vill ha, men det kanske inte är sant”. Beträffande barns medverkan 
vid inköp av medier förutser Cecilia det som Elisabeth kommit fram till i sitt projekt, 
nämligen att barnens val inte skiljer sig så mycket ifrån bibliotekariernas. Cecilia anser 
att de ännu inte har hittat något bra sätt för brukarinflytande. 
 
                                                                 
40 Projektet försöker att inkorporera och uppmuntra barn till att både använda datorn och boken som ett   
redskap vid läsning. 
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Ingen av bibliotekarierna i Sverige nämner något om att barn hittills har varit med och 
bestämt om bibliotekets inredning. Fíona inser att hon aldrig har frågat barnen om 
miljön på biblioteket. Men hon betonar att de: ”… would never be adversed to hearing 
an opinion though or if a child or a teenager did say something we would take it on 
board”. Det är endast Ciara som lyssnat på barnens önskemål om puffar ”somebody 
suggested beanbags and we bought some”. För tillfället pågår renovering av 
tonårsavdelningen och biblioteket har utlyst en designtävling bland skoleleverna om 
bästa graffitimotivet, som en konstnär skall utföra på en av väggarna. 
 
7.4 Biblioteksrelaterade artiklar 
 
7.4.1 Barnbibliotekens styr- och måldokument 
 
Det existerar stora skillnader mellan de irländska och svenska respondenternas 
uppfattning, kunskap och tillämpning av styr- och måldokument. Vid frågan om vilka 
styrdokument biblioteket arbetar efter nämner alla i Sverige bibliotekslagen och 
Unescos folkbiblioteksmanifest. Doris och Cecilia betonar att Barnkonventionen är ett 
viktigt styrdokument, inte bara vid utformandet av de lokala målsättningarna, utan även 
i det dagliga arbetet. På Irland finns det ingen bibliotekslag, vilket alla 
barnbibliotekarierna bekräftar. Sean berättar att Irland har en ”Public libraries act”, men 
det är en lag som enbart ger biblioteksauktoriteter befogenhet att inrätta och styra 
folkbibliotek på Irland. Enligt Sean finns det i lagen inga riktlinjer för hur bibliotekarier 
ska arbeta på folkbiblioteken, för att uppnå en god service till användarna.41 För att ge 
läsaren en lättöverskådlig bild över respondenternas uppfattning om styrdokumenten har 
vi har valt att presentera Sveriges och Irlands handlingsplaner och styr- och 
måldokument var för sig i det här avsnittet. En närmare presentation av de mer 
betydelsefulla dokumenten finns att läsa om i kapitel 3. 
 
Sverige 
Doris berättar att barnbibliotekets handlingsplan ingår i kommunens barnkulturplan som 
Kultur- och Fritidsförvaltningen antagit. Hon tycker inte att den är tillräckligt tydlig att 
arbeta efter: 

 
” ... så därför försökte vi skriva en egen handlingsplan. Den har vi jobbat mycket med, men 
den är inte färdig. Det är ett långsiktigt arbete, man ska inte bara skriva ihop ett 
textdokument som man inte använder, utan det måste verkligen vara något som man står 
för. Det är tack vare fortbildningsdagarna med regionbiblioteket som vi har kommit igång”. 

 
Cecilia har tillsammans med personalen skrivit en egen målsättning för 
barnavdelningen.  
 

”Vi var en avdelning som behövde utvecklas och förändras. Vi behövde hitta vägar för att 
koncentrera vårt arbete, få ett fokus på vad vi är till för, för vem vi är till för. Vi läste 
tillsammans olika styrdokument, kulturnämndens mål och strategier, Barnkonventionen, 
Unescos Folkbiblioteksmanifest. Huset [biblioteket; vår anm.] har under ett par år försökt 
att skriva en egen målsättning. Det är ju politikerna som ska godkänna den, så den ligger 
hos kulturnämnden nu, men vi kunde inte vänta på den”. 

 
Cecilia funderade först på att använda sig av På barns och ungdomars villkor, 
målsättningen utgiven av Svensk Biblioteksförening (se avsnitt 3.4), men bestämde sig 
                                                                 
41 Vi vill förtydliga att det Sean säger om Public Libraries Act är riktigt.  
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sedan för att formulera en egen, med den som grund. Barnavdelningen har en 
basmålsättning och verksamhetsmål för varje år. När det gäller verksamhetsmålen 
bidrar alla bibliotekarierna med idéer om vad man vill prioritera i 
biblioteksverksamheten. Elisabeth nämner att de har tagit del av På barns och 
ungdomars villkor, men de har ännu inte diskuterat frågan om en egen målsättning för 
barnavdelningen, utan den ingår i verksamhetsplanen för hela biblioteket. Hon förklarar 
att biblioteket måste rätta sig efter besluten i fullmäktige, ” ... vi ger förslag och 
politikerna väljer vilka mål de vill att vi skall ha, det är de som bestämmer och styr”. 
 
Annas bibliotek har en gemensam målsättning för hela biblioteket. Varje arbetslag har 
en egen handlingsplan, som skrivs om varje år och det är framförallt viktigt med en 
uppföljning. Britta berättar att barnbibliotekets målsättning ingår i den gemensamma 
kulturplanen. Hon suckar och konstaterar: ”Nu har vi inte lyckats infria alla mål, 
eftersom vi har fått så stora neddragningar i budgeten sista året”. 
 
Irland 
På Irland hänvisar alla våra respondenter till det nationella måldokumentet Branching 
Out: A new public library service och menar att det är riktlinjer som man försöker att 
följa i sin dagliga verksamhet. Men Sinéad påpekar att det är svårt att leva upp till 
måldokument, eftersom det förutsätter att det finns ekonomiska resurser som stödjer 
målsättningen. Även Sean betonar att: ” … a lot of developing plans are aspirations …  
I could not guarantee that we are doing everything that the plan says we should be 
doing”.  
 
Alla respondenterna berättar att de har lokala måldokument. En del av dem utvecklar 
biblioteket själva, medan andra skrivs ned av biblioteksauktoriteter, The Library 
Council eller The Library Association of Ireland. Ingen av barnbibliotekarierna hänvisar 
till det specifika måldokument för barnverksamheten Policy statement on library 
services to children and young people. Däremot refererar Fíona till det exakta avsnittet 
(4.3.3.)42 i Branching Out: A new public library service som handlar om 
folkbiblioteksverksamhet för barn. Fíona är den enda barnbibliotekarien som berättar att 
de nyligen skrivit ett förslag (draft) på hur man ska kunna förbättra 
biblioteksverksamheten för tonåringar. 
National network local service: Standards for the public library service in the republic 
of Ireland 43 och Joining Forces: Delivering libraries and information services in the 
Information Age är två måldokument som influerar barnverksamheten på Fíonas 
bibliotek, medan måldokumentet Arts and the magic of the word tillämpas på Sinéads 
och Seans bibliotek (se avsnitt 2.5). 
 
På Róisíns bibliotek håller man på att skriva egna måldokument. Hon berättar att det har 
skett många förändringar inom folkbiblioteksverksamheten de senare åren, vilket 
medfört att de har fått bearbeta måldokumenten. Ett flertal av biblioteken i grevskapet 
fick inte Internet förrän förra året. Först nu skriver de gemensamt ner regler för hur 
biblioteket ska förhålla sig till Internet. En del av reglerna har redan applicerats på 
barnavdelningen.44 

                                                                 
42 Avsnittet ryms på drygt en sida i den 114 sidor långa rapporten. 
43 Detta måldokument presenteras inte i närmare detalj i kapitlet om styr- och måldokument, eftersom vi 
tyckte det var inaktuellt (1995) och påminner i stora drag om måldokumentet Branching Out. 
44 Barn måste ha föräldrarnas signatur för att få använda Internet. För mer information se avsnitt 7.3.3. 
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Ciara är den enda bibliotekarien som nämner att de arbetar efter Unescos 
folkbiblioteksmanifest. Men hon påpekar att: “… if you want to talk about what actual 
policy document, you can talk to the county librarian. She’s the one. The county 
librarian is the person that would initiate these kinds of policies in consultation with the 
staff”. Ciara menar att måldokument:  
 

”It’s there at the back of your mind. But what you do in your job everyday, you are aware 
of what you are doing and why you are doing it and you are aware of that it’s there. But it’s 
not something that is at your tip of your tongue or that you suddenly go, what’s the policy 
of this now. I don’t anyway. I just fire ahead and hope it’s ok. … It’s no good having a 
policy if you are not going to put money behind it”. 
 

7.4.2 Barnbibliotekariernas uppfattning om barns yttrandefrihet  
 
Artikel 13 understryker att alla barn ska ha rätt till yttrandefrihet. Det innebär att de ska 
kunna söka, motta och sprida information. Både i Sverige och på Irland associerar 
barnbibliotekarierna främst yttrandefriheten med att barnet ska kunna söka och motta 
information, från olika medier eller verksamheter. 
 
Róisín och Sean tolkar yttrandefriheten som att information ska vara tillgänglig och 
gratis för barnen. “I would consider it as for adults, the right to access the right to all 
information. That it’s not charged for … to join the library. …  complete open access, 
no hold bared censorship”, säger Róisín. Även Sean påpekar att han ” … can’t think of 
any information that we would try to prevent anyone from getting. I hope not”. 
 
För Róisín och Ciara är det viktigt att biblioteket är inbjudande för barnen och att 
barnbibliotekarierna alltid gör sitt bästa för att tillfredsställa barnens informationsbehov. 
Róisín framhåller att: “… it’s a cooperative act but that children feel they can use the 
library and that they own the library as anyone else that they can access the library and 
what they want there and get information they need”. Precis som Róisín är Ciaras mål: 
“I’d like to think that any child that walks in that door, to this library, whatever their 
particular need might be that particular day, that they don’t go away empty handed”. 
 
Sinéad inser även hon vikten av att barn har rätt till information, men hon påpekar att 
det är lika viktigt att de har kunskapen om hur de ska tillgodogöra sig informationen. 
”It’s no point of having great books if they can’t actually read them or access them”. 
Därför är det en fundamental regel för Sinéad att barnet ”... knows how to access the 
information. They have to know how to read, write and comprehend”. 
 
För Fíona innebär yttrandefriheten att biblioteket ger barn gratis tillgång till Internet, 
erbjuder dem ett varierat utbud av medier, programverksamhet och andra aktiviteter 
som barnen uppskattar. Även Ciara försöker att inkorporera all kulturell verksamhet på 
biblioteket. Aktiviteterna sträcker sig från konst, skrivarverkstad, författarträffar, hip- 
hop dans, musik, teater och dockteater. Hon påpekar ett flertal gånger att biblioteket 
förra året ordnade 66 programverksamheter för barnen. Det är en siffra som hon är stolt 
över, eftersom hon är ensam som barnbibliotekarie på huvudbiblioteket och med endast 
en deltidstjänst.  
 
Det är viktigt för Doris, Britta och Cecilia att barnen får uttrycka sig själva. Cecilias 
bibliotek anordnar skrivarkurser för barnen. Kurserna är alltid fullbokade och lika 
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populära bland både killar som tjejer. Cecilia och Britta har tillgång till en separat 
konsthall, där de ordnar utställningar med barnens konstverk. Doris påpekar hur viktigt 
det är att även små barn får tillfälle att hänga upp sina egna teckningar på 
barnavdelningen. Näringslivet i Brittas kommun har sponsrat ett projekt där konstnärer 
verksamma inom olika områden undervisar barngrupper i bl.a. lera, måleri, kalligrafi 
och teckning. Elisabeth berättar att barnbibliotekarierna har hand om all kulturell 
verksamhet för barnen i kommunen. Det innebär att man bl.a. håller i 
barnteaterverksamheten. Ungdomarna kommer främst till biblioteket för att använda 
Internet. Cecilia och Britta påpekar att utlåningen av musik har ökat stort. På Cecilias 
bibliotek har man begränsat utlåningen till högst tio CD-skivor åt gången. 
 
Elisabeth, Cecilia och Sinéad poängterar bibliotekets betydelse som mötesplats. 
”Biblioteket skall vara både ett ställe att låna medier på och ett mötesrum, ett 
vardagsrum för besökarna…”, säger Elisabeth. Sinéad framhåller:  
 

”I like the way our events are attracting people as a public space. They actually see it as a 
space for exhibitions, for events, for talks, for activities, for learning arts and crafts, for 
learning about the environment, learning about gardening. I hope the library continues to 
develop like a public space”. 

 
Cecilia säger att det är bibliotekets uppgift att ordna möten: “Det är då alltifrån att där 
sitter en mamma med sin dotter och läser i en bok, mötet i en skriva rkurs, mötet med en 
sagoberättare eller mötet mellan olika kulturer”… ”Vi hade ett jätteomtyckt 
sportlovsprogram med Indientema, indiska danserskor uppträdde, barnen fick pröva 
saris och hennamålning”. Cecilia anser att biblioteket även skall fungera som en fristad 
för barn och unga. ”Vi har ju en hel del barn som har kommit som inte har någonstans 
att ta vägen. Föräldrarna kanske inte har råd att betala fritidsplats längre, så föräldrarna 
dumpar inom citationstecken sina barn här och det blir ibland faktiskt en fristad ifrån 
mycket elände. Vi känner att vi vill skydda barnen, att dom inte skall vara utsatta ... ”. 
 
7.4.3 Barn ska ha tillgång till information från olika källor 
 
Enligt Barnkonventionens artikel 17 ska alla barn ha tillgång till information och medier 
från så många olika nationella- och internationella källor som möjligt, särskilt sådant 
som är av socialt- och kulturellt värde för barnet. Samtidigt skall samhället skydda 
barnet från oetiskt material. Här uppstår lätt en konflikt. Hur hanterar 
barnbibliotekarierna situationen? 
 
Det råder en samstämmighet mellan de irländska och svenska barnbibliotekariernas 
uppfattningar om begreppet information. Barnbibliotekarierna associerar information 
med medier i tryckt- eller elektronisk form. I Sverige samlas bibliotekarierna till 
inköpsmöten där man går igenom BTJ:s recensioner som kommer ut varannan vecka. 
Goda recensioner leder oftast till inköp. Cecilia berättar att de ibland gör 
felbedömningar. Om boken inte håller måttet kvalitetsmässigt skickas den tillbaka. 
Anna vill helst köpa böcker från sambindningscentralen, eftersom böckerna från 
bokhandeln inte är lika hållbara. Elisabeth samarbetar med den lokala bokhandeln och  
köper in mycket av det som barnen vill ha.  
 
På Irland tilldelas bibliotekarierna en årlig budget (bookbudget), som används till inköp 
av enbart medier. Vanligtvis sker inköpen i en nätbokhandel eller i grannskapet. ”How I 
choose to spend that is my decision. I am not given any directions in terms of how much 
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of that I spend on children. There’s no written down policy for that”, säger Sean. Ciara  
tycker inte om att beställa böcker, hon vill granska boken innan hon köper den. Alla de 
irländska respondenterna, utom Sean, köper medier efter barnens önskemål. Sean 
erkänner att han ibland tar barnens önskemål alltför lättsinnigt, eftersom det tar för 
mycket av hans tid i anspråk. Ciara däremot brukar sätta upp ett anslag på disken: ”I am 
going on a stock buy on Tuesday. Anyone have any suggestions”?  
 
Beträffande utbudet av medier så är de svenska barnbibliotekarierna rätt nöjda jämfört 
med sina irländska kollegor. Róisín sammanfattar utbudet på Irland: ”I think there’s 
always room for different things to be added”. Hon har t.ex. inte råd att köpa in barn- 
och ungdomstidningar. Biblioteken förlorar mycket material varje år, eftersom medierna 
inte är larmade på alla bibliotek. Ciara och Sinéad saknar tillåtelse att hyra ut 
videofilmer. Fíona önskar sig mer elektroniska resurser t.ex. encyklopedier. Róisín 
påpekar att ett bibliotek idag inte längre nödvändigtvis behöver associeras med böcker: 
“ ... gone are the days when the library just meant a book, that you could only take out a 
book, and you were only allowed to take out one book as well”. Om 
barnbibliotekarierna skall nå pojkarna så är det viktigt att biblioteket köper in 
medieformer som CD-rom och CD-skivor, enligt Róisín. ”We find they went a bomb, 
particularly with the boys. Because, just the idea of not having to flick through a book 
meant a huge thing to them” (Róisín). 
 
Sinéad påpekar att det inte räcker med att ha ett rikt utbud av medier. För henne är det 
viktigt att biblioteket “ ... provide media that children want to use as well. Not just 
books, to provide music and audio books … maybe videos and maybe games. If that’s 
what children want, in terms of information”. Trots att Sinéad förespråkar att barnen ska 
ha tillgång till ett rikt utbud av medier, har hon fått välja bort CD-romskivor och 
tidningar för de mindre barnen, (på ungdomsavdelningen finns det en musiktidning) på 
grund av platsbrist. På Róisíns och Ciaras bibliotek har man inrättat ett referensarkiv. 
Där samlar de varje månad uppdaterade artiklar från olika tidningar, encyklopedier och 
Internet. Arkivets funktion är främst att ge barnen tillgång till uppdaterad information, 
men det är även en bra resurs, när alla medier inom ett efterfrågat ämne är utlånade.  
 
Cecilia försöker se till att barnavdelningens utbud är så heltäckande som möjligt. 
Biblioteket har ett tillräckligt stort medieanslag så det är inte på grund av ekonomin som 
de behöver begränsa utbudet, utan av utrymmesskäl. Hon försöker tillgodose 
inköpsförslagen så mycket hon kan, om medierna inte innehåller för mycket våld, 
rasism eller har oetiska inslag. Cecilia vill att bibliotekets utbud skall vara ett 
komplement till samhället i övrigt. 
 

”Vi köper inte allt, det är bara så. Vi har varken Femböcker eller Kittyböcker … Jag tycker 
att det är viktigt med kvalitet, inte minst för barnen. Vi är ett rikt barnboksland om man 
jämför med andra länder som inte har den tradit ionen, mycket tack vare t.ex. Astrid 
Lindgren och Lennart Hellsing. Det finns otroligt hög kvalitet på barnböcker i Sverige, så 
jag tycker inte att det är något problem, böckerna räcker till, så man kan gott avstå från 
skräpet och välja det som är bra” (Cecilia).  

 
Cecilia tillägger att biblioteket naturligtvis köper in en del ‘brobyggarböcker’, som t.ex 
Wahlströms långserier. De köps in för att barnen skall komma igång med sin läsning.  
 
Doris är trött på ”... pekpinnarna. Jag vill inte vara en sån där bibliotekarie som 
förbjuder”. Anna säger att de har blivit allt mer liberala med åren. ”Biblioteken är ju en 
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spegling av samhället. Vi tror ju att vi är så väldigt medvetna, men vi är påverkade av 
samhället runtomkring”. Men fortfarande så köper de inte allt, utan ratar böcker med 
dåligt språk och fördomar. Anna godkänner idag en del av Wahlströms långserier  
” ... eftersom barnen kan komma in i en period när de bara ska ha Wahlströms punkt och 
slut”. Britta håller med Anna om att 70-tals debatten om kvalitetslitteraturen försvinner 
allt mer. ”Jag tycker inte om den inställningen att bara för att man läser en Fembok så 
fastnar man för alltid för den genren, för resten av livet, för det är inte sant … jag tycker 
att det är så roligt att fråga barn: Varför läser du Femböcker? De är ju så gamla. För det 
mesta får jag svaret: Det gjorde min mamma”. 
 
Vad gäller kvalitén på inköpen så är det främst Cecilia som håller fast vid att biblioteket 
skall vara ett komplement till populärlitteraturen som man lätt kan skaffa sig själv på 
annat håll. Sean plockar fram det gamla argumentet: ”I would prefer them to read 
rubbish, than to not to read at all”. Han tror liksom Britta att barn växer ifrån “skräpet” 
och ger följande råd: “Positioning can do a bit to it. If I put a bit of quality stuff beside 
the Sabrinas, somebody will notice it”. Irländarna tror på en balans mellan kvalitets- och 
populärmedier. Róisín vill absolut inte veta av någon censur: ”I would kind of be a bit 
worried that it would nearly be an unconscious censorship for something, that you are 
leaving a whole area what’s available to the children”. 
 
7.4.4 Användarundervisning - tillgänglighet till information via datorn 
 
All information som inte är till skada för barnets välfärd ska vara tillgänglig för barn 
enligt Barnkonventionens artikel 17. Men teorin överensstämmer inte alltid med 
praktiken, vilket barnbibliotekarierna nedan visar med sina berättelser kring OPAC-
katalogen, användarundervisning och fråga bibliotekarien. 
 
OPAC-katalogen är inte barnanpassad på något av de irländska biblioteken. 
På Irland har majoriteten av respondenterna en och samma uppfattning när det gäller 
barnens tillgänglighet till OPAC-katalogen. Sean summerar barnbibliotekariernas 
åsikter: 
 

”I never did hear that it had any designed features aimed at making it easier for children, 
but it’s designed to be quite user friendly. But in general I think it is fairly easy to follow. It 
opens into a screen with choices in it, basically it involves arrowing around a screen and the 
return button. Children I think certainly are as comfortable with any kind of technology as 
any adult. They grew up with the computers” (Sean). 

 
I motsats till Irland ger intervjuerna i Sverige intrycket av att ha OPAC-kataloger  
(åtminstone på en del bibliotek) som är mer anpassade för barn. Katalogerna hos 
Cecilia, Doris och Anna har barnanpassade ämnesord. Cecilia påpekar att barnen får 
ofta mängder med träffar, men hon har egentligen ingen uppfattning om de 
barnanpassade ämnesorden verkligen fungerar. Doris berättar att biblioteket arbetar med 
att utveckla en ny webbsida för barn, som ska bli mer barnanpassad. En tanke som IT-
avdelningen har haft länge är att eventuellt frångå SAB systemet, eftersom alla 
barnbibliotekarier på avdelningen tycker att det är så ” ... tungarbetat, så svårt att 
förklara för barnen”. Cecilia berättar att det pågår en livlig diskussion om hur man ska 
gå tillväga för att anpassa katalogen för barn på bästa sätt. En del bibliotekarier vill att 
barnen ska navigera sig från vuxenkatalogen till en egen barnkatalog, medan Cecilia 
anser att det blir mer barnvänligt om barnen möts direkt av barnkatalogen. 
Barnen på Elisabeths bibliotek möter en annan form av problem när det gäller 
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tillgängligheten till elektronisk information. Eftersom datorerna ägs av Komvux och 
gymnasieskolan har eleverna där förtur. Elisabeth berättar att när barn som inte tillhör 
skolan ”... sitter och spelar så har vi rätt att avbryta dom, köra ut dom och eleverna får 
göra sina skolarbeten, sen får de komma tillbaka när det blir ledigt”. 
 
Alla respondenter i Sverige har viss användarundervisning av katalogen när skolklasser 
kommer på besök. Sean påpekar att han själv och hans personal tenderar att ”...shy away 
a bit from user education. We don’t have the resources, time and the people to do it. 
Sean betonar att biblioteket föredrar att vara ”...reactive rather than proactive”. Med det 
menar han att biblioteket ger undervisning till de användare som efterfrågar den. I 
motsats till Sean arbetar Britta aktivt med barn som går på mellanstadiet. Biblioteket har 
utformat frågor som barnen enbart kan besvara genom att använda bibliotekskatalogen. 
”Barnen tycker att det är jättekul!” och Britta är nöjd, för att uppgiften förenar både 
nytta med nöje. Anna berättar att biblioteket testade intresset för Internetundervisning 
under ett sportlov. Något besviken konstaterade Anna att intresset var ringa, eftersom 
endast två barn anmälde sig. Beträffande Internet säger Anna att:  
 

” ... det är betydligt överreklamerat att barn söker fakta, det här påstår jag utifrån vad jag ser 
med mina ögon här på biblioteket, vad jag upplever att barn gör på Internet, dom chattar, 
håller på med mobiltelefonsignaler och lunarstorm. ... Jag tror att faktasökningarna sker på 
skolbiblioteken, där får man nämligen inte använda lunarstorm”. 

 
Från och till funderar Anna på att introducera Internetundervisning för barn, precis som 
de har för vuxna. Men eftersom det första försöket blev en sådan ”flopp”, tycker hon 
inte att det är värt att lägga ner lika mycket tid och möda på förberedelserna igen, innan 
de har provat ytterligare en gång.  
 
Ciara och Róisín berättar att varje gång som ett nytt barn får sitt första lånekort eller ska 
använda datorerna för första gången, brukar en i personalen sätta sig ner tillsammans 
med barnet och visa dem bibliotekskatalogen. När det gäller Internet visar 
bibliotekarierna hur man genomför en effektiv informationsökning. Men Róisín påpekar 
att detta undervisningssättet: “… that’s an ideal world. Sometimes when you have three 
staff out sick, you are really busy, you just can’t physically spend too long. Ideally 
when we have full complementary staff, that’s what we do”. När inte personalen är 
tillgänglig kan användarna bruka användarmanualer, som ligger bredvid varje dator på 
både Ciaras och Seans bibliotek. För barn är manualerna alldeles för omfattande och 
komplicerade till sin natur, vilket båda respondenterna påpekar. 
 
Idag har man ingen formell användarundervisning på varken Fíonas eller Sinéads 
bibliotek. ”Unfortunately because we are generally quite overloaded with work we can’t 
always give the time we like on user education. It’s a program I’d like to introduce. 
Even just once a month, a tour of how the library is run. But again it’s staff time, staff 
constraints”, säger Sinéad. Fíona har även hon planer för framtiden. I det nyskrivna 
förslaget för tonårsverksamheten handlar ett av målen om att genomföra en 
informationssökningskurs. När det gäller användarundervisning, tror Fíona att det är 
något som kommer att införlivas i verksamheten inom en snar framtid.  
  
Alla respondenterna i Sverige samarbetar med webbsidan ”barnens bibliotek” och där 
finns referensservicen ”fråga bibliotekarien”. Inget av biblioteken på Irland har 
motsvarande service. Några av respondenterna är inte bekanta med tjänsten. Sean 
associerar ”fråga bibliotekarien” med en databas och frågar under intervjun om man 
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måste prenumerera på servicen. Róisín svarar även hon nej på frågan och påpekar att det 
är inte riktigt hennes ansvarsområde. Ciara är den enda irländska bibliotekarien som 
frågar vad tjänsten innebär och påpekar att det är en bra idé, som hon måste framföra till 
IT-bibliotekarien. 
 
7.4.5 Etik och Internet 
 
Enligt Barnkonventionens artikel 13 och 17 ska barn få tillgång till information, 
samtidigt som man ska skydda dem från oetiskt material. Påståendet är konfliktladdat 
och polariteterna gör det svårt att mötas. Åsikterna om man ska ha eller inte ha filter på 
biblioteken går isär. Respondenter konfronteras dagligen med problematiken i sin 
biblioteksverksamhet och löser dilemmat på följande vis: 
 

”Det är bibliotekets uppgift att tillhandahålla barnen all information men samtidigt skydda 
barnen från oetiskt material, så det blir en konflikt.  ... Jag tycker egentligen att det är upp 
till föräldrarna att avgöra hur mycket tid barnen skall ägna åt lunarstorm och chat. Det finns 
mycket där som man inte har koll på … men kunde vi filtrera sådana saker härifrån så 
borde vi göra det, det här är svårt, ett jätteproblem” (Britta).  

 
För närvarande har datorerna inget filter på varken Brittas eller Seans 
barnavdelning. Däremot är alla datorerna synliga från lånedisken och ger 
barnbibliotekarierna en god uppsikt över barnens surfande. Att ha uppsyn över 
datorerna tycker Sean är ett mycket effektivt ”filter”. Enligt Britta har biblioteket 
inte haft några större problem med barn som tittar på oetiska sidor, det är värre 
med de vuxna. Däremot har ett flertal ungdomar ”på skoj” lagt in ”förbjudna 
sidor” på barndatorerna. För att kringgå problemet med ungdomarna har 
bibliotekarierna valt att endast låta barn upp till 12 års ålder använda datorerna på 
barnavdelningen.  
 
På biblioteken där Anna, Cecilia och Doris arbetar måste varje användare visa sitt 
bibliotekskort, innan de får använda Internet. Det finns inget filter där Anna arbetar, 
men den tekniskt ansvarige har försökt att stänga en del sidor. Anna säger att det händer 
sällan att hon måste förbjuda ”... ungarna att titta på förbjudna sidor, men om det händer 
flera gånger blir de avstängda”. Resonemanget ställer sig alla respondenterna sig 
bakom. 
 
Sinéad framhåller att: “ … it’s not actually our job to protect people from the Internet”. 
Cecilia samtycker att det inte är en bra metod att förbjuda barn från att se på oetiska 
sidor. En del barn tycker: ” ... det är jätteroligt att plocka fram vulgära bilder och sen 
rusa därifrån. Det är ju en pubertetsfråga. ... Hetsar man upp sig för mycket så blir det 
ännu mer intressant! Istället för att förbjuda ska man som bibliotekarie upplysa barn och 
ungdomar och diskutera med dem som använder oetiska sidor”, tycker Cecilia. Både 
Cecilia och Sinéad är mycket tveksamma till om filtret verkligen är säkert och fyller den 
funktion som det borde göra. Det är endast Fíona som anser att filtret netnanny är både 
bra och pålitligt. 
 
Tveksamheten inför filtrets säkerhet genomsyrar intervjun med Róisín. Enligt Róisín 
tog alla bibliotekarierna i grevskapet ett gemensamt beslut om att avstå från att 
installera filter på datorerna. Ingen av bibliotekarierna ville ansvara för något som de 
inte kunde lita på eller försvara till hundra procent. Istället, överlåter man ansvaret till 
föräldrarna. På fyra av biblioteken på Irland måste barn som är 12 år eller yngre 
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ackompanjeras av en äldre person, när de använder Internet. För barn som är äldre än 
tolv år räcker det med målsmans signatur.45 På barnavdelningen där Ciara arbetar är 
restriktionerna ännu hårdare. Där får ingen under 16 år nyttja Internet, om de inte 
ledsagas av en person som är minst 16 år. I Sverige är det endast Doris som har nämnt 
att alla föräldrar måste skriva under en särskild blankett till barn under 16 år, innan de 
får använda Internet. 
  
På Elisabeths bibliotek har man tagit till andra åtgärder än åldersrestriktion. För att 
varna barn från otrevligheter på Internet har man satt upp skyltar med säkerhetsregler 
ovanför datorerna. Reglerna varnar alla barn för att inte lämna ut personuppgifter när de 
chattar. Doris ”... tycker att det är en tråkig debatt på vissa bibliotek som förbjuder chatt, 
det handlar om barn av idag. Det är deras sätt att kommunicera med varandra, varför 
skulle det vara fel att det sker på biblioteket? Vi vill ju att biblioteken skall vara till för 
alla”. 
 
7.4.6 Funktionshindrade barns rätt till bibliotekets verksamhet  
 
Barnkonventionen tar upp de funktionshindrades rätt till ett fullvärdigt liv. Vi tolkar det 
som att bibliotekarierna bör särskilt uppmärksamma barn med psykiska eller fysiska 
handikapp, så att de kan ta del av allt som biblioteket erbjuder. 
 
Anna berättar att barnavdelningen har ett stort sortiment av olika medier i äppelhyllan46 
för funktionshindrade, eftersom biblioteket köper in det som finns på statens institut för 
handikappfrågor. Doris prioriterar utbudet för funktionshindrade ”... vi har råd att köpa 
in det som behövs”. Elisabeth är inte nöjd med innehållet i äppelhyllan ”... nästa år har 
vi tänkt att använda kulturrådspengarna till en upprustning av den”. Britta, som arbetar 
på ett litet filialbibliotek, har inte så mycket material att erbjuda barn med speciella 
behov. Det är inget större problem, eftersom hon kan beställa medier från 
huvudbiblioteket i kommunen, som är ansvarsbibliotek för hela regionen. 
 
Cecilia berättar om Ordverkstan, ett projekt som drevs för några år sedan. Biblioteken 
som deltog i projektet inrättade läs- och skrivstugor. Speciella läs- och skrivtekniker 
anställdes för att hjälpa barn och vuxna att använda den tekniska utrustningen. I början 
försökte biblioteket marknadsföra anläggningen och bjöd in specialpedagogerna från 
skolorna. Anläggningen blev aldrig någon succé. Den står ofta oanvänd och teknikerna 
som finns kvar än idag är nästan utan arbetsuppgifter. Cecilia tror att en av 
anledningarna kan vara att barnen inte kan ta sig till biblioteket ensamma efter skolan, 
eftersom neddragningarna har gjort att barnen mist sina assistenter och färdtjänsten har 
dragits in. Doris och Elisabeth bekräftar att Ordverkstan används alltför sällan av både 
barn och vuxna. Annas bibliotek har nyligen fått en ny kraftfull dator till Ordverkstan. 
Barnen kan boka tid och en bibliotekarie hjälper dem med olika träningsprogram. Förra 
året fick biblioteket statliga pengar för att köpa Daisytalböcker och Daisybandspelare, 
som hjälpmedel åt dyslektiker. Cecilias bibliotek har numera en speciell 
barnbibliotekarie som ansvarar för all verksamhet för funktionshindrade barn. Den 
ansvarige driver egen programverksamhet för handikappade, bl.a. läsutvecklingskvällar 
för dyslektiker, sagostunder med teckenspråk som stöd och speciella 
teaterföreställningar för barn med funktionshinder. 
                                                                 
45 Blanketten ska ej förväxlas med lånekortsreglerna som föräldrarna skriver under till barnen. Det finns 
en specifik blankett med Internetregler. 
46 Många bibliotek har s.k. äppelhyllor där man samlar medier för barn med olika funktionshinder.  
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Den tekniska utrustningen verkar inte användas flitigare på våra undersökta irländska 
bibliotek. Sean berättar om en ”machine called Kurzweil,47 it’s almost never used. It 
reads a page and converts it into speech. It’s been there for some time, it had a launch 
and a certain amount of publicity”. Fíonas bibliotek har först nu erhållit en dator med 
”optical scanning”.48 Enligt Fíona så har barnavdelningen en bra specialsamling49 med 
olika medier som är anpassade för funktionshindrade barn. Både Sean och Róisín säger 
att antalet anpassade medier är färre för barn än för vuxna. 
 
Sinéad fick kämpa tre år för att få en rullstolsramp installerad. Róisín berättar att det 
börjar bli lättare att driva igenom handikappfrågor på biblioteken nu, eftersom den 
irländska regeringen satsar mycket på att förbättra de funktionshindrades situation i 
landet. Biblioteket som hon arbetar på byggdes för tretton år sedan och trots att man 
samarbetade med handikapporganisationer har biblioteket flera brister som hon nu 
hoppas blir åtgärdade. Svängdörrarna vid entrén är inte hand ikappvänliga och ska bytas 
ut mot automatiska dörrar. En del hyllor på barnavdelningen är alldeles för höga även 
för barn som inte sitter i rullstol. Róisín påpekar att medier för barn med läs- och 
skrivsvårigheter efterfrågas alltmer. Anledningen till det tror hon beror på att lärare och 
föräldrar har blivit mer medvetna om hur man kan avhjälpa barns inlärningssvårigheter. 
Ciara får ibland besök av speciallärare och funktionshindrade elever. Hon förbereder 
alltid besöken noggrant: 
 

”If the teacher came to me and said, I have very little budget and I have kids here and I 
could really do with some talking books. I would go out and buy stuff in and I might give 
them to her on a long time loan. I would have the freedom to do that … If, a need is 
perceived we are trying to provide for it. Rather than a set policy. In a way sometimes it 
gives you a bit more freedom to work. Oh God, what’s the policy on this, can I do this, you 
know. It gives you a bit more freedom. I think I’ll do this. Obviously I have to answer to 
people”. 

 
7.4.7 Minoritetsgruppernas rätt till sin egen kultur  
 
I Barnkonventionens artikel 30 står det att etniska, religiösa eller språkliga minoriteter 
eller personer som tillhör en urbefolkning inte får vägras rätten till att ha ett eget 
kulturliv. Vi har valt att lägga fokus i intervjufrågan på enbart invandrare och 
asylsökande, eftersom det är en grupp som vi antog att bibliotekarierna skulle kunna 
tala utifrån. Bibliotekariernas arbete för att göra invandrare mer delaktiga i bibliotekets 
kulturutbud varierar både inom- och mellan länderna. 
 
Britta berättar att hon ofta får besök av både flyktingar och invandrare som bosätter sig 
tillfälligt i kommunen. På filialbiblioteket finns det (förutom finska) inga medier på 
främmande språk. Om användarna efterfrågar medier på andra språk beställer hon in 
från stadsbiblioteket. I Sinéads kommun har man bildat en kommitté, som har till 
uppgift att möta de olika nationaliteternas behov. För närvarande arbetar kommittén 
med att översätta bibliotekets låneregler till åtta olika språk, vilka ska sammanställas i 
broschyrer. 
 

                                                                 
47 Läsmaskin (som innehåller en optisk scanner) för synskadade som introducerades av företaget 
Kurzweil år 1976.  
48 Maskin som avläser text som sedan läses upp av en syntetisk röst. 
49 Jämför med äppelhyllan. 
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Det finns ingen uppsökande verksamhet som är riktad mot invandrare på Brittas, Seans 
eller Elisabeths bibliotek. Britta påpekar att hon inte går ut och ”... fångar upp 
invandrarbarn eller så, utan det är upp till deras föräldrar att de kommer hit och frågar”. 
Elisabeth hade tidigare en integrationssamordnare som bl.a. arrangerade sagostunder på 
olika språk. Det samarbetet har ”dött ut” och nu arbetar varken biblioteket eller 
kommunen aktivt med invandrargrupper, trots att de utgör en stor del av invånarna i 
kommunen. Enligt Elisabeth förser biblioteket invandrarna med ett rikt utbud av medier, 
vilket den höga utlåningsstatistiken av böcker på andra språk bekräftar.  
 
Cecilia berättar att de arbetar aktivt för att nå olika språkgrupper bland invandrarna. 
Biblioteket har barn- och ungdomsböcker på många olika språk. De har fått extra pengar 
från regionen för att göra den internationella mediesamlingen attraktivare. För tillfället 
pågår diskussioner om hur den utländska barnavdelningen kan förbättras. Biblioteket 
har startat sagostunder för invandrarbarn, som fått ett starkt gensvar. Nu funderar de på 
att introducera sagostunder för fler nationaliteter. 
 
Även Annas bibliotek har en stor mediesamling fö r invandrarbarn, eftersom det 
fungerar som huvudbibliotek i kommunen. Biblioteket har anställt en 
invandrarbibliotekarie, som har det övergripande ansvaret, för alla medier på 
främmande språk på vuxen- och barnavdelningen. Huvudbiblioteket har ingen 
programverksamhet på andra språk än svenska, eftersom få invandrare är bosatta i 
centrum. Däremot har filialbiblioteken anställt bibliotekarier med invandrarbakgrund, 
som arbetar med uppsökande verksamhet och arrangerar olika aktiviteter. 
 
Både Ciara och Doris har lyckats med att utveckla både ett mediebestånd och med att 
genomföra uppsökande verksamhet. På Doris bibliotek har man en stor internationell 
barnavdelning. Doris tycker att det är viktigt att barnen blir tvåspråkiga, vilket hon ofta 
poängterar för föräldrarna på bibliotekets sagostunder. Ciara berättar att hennes 
bibliotek besöks regelbundet av cirka 15-20 olika nationaliteter. Enligt Ciara är det 
viktigt att biblioteket försöker att införliva alla kulturer på biblioteket. I ett skåp på 
barnavdelningen finns en internationell docksamling, vilken Ciara är nöjd med. När det 
gäller programverksamheten anordnar biblioteket varje år en mångkulturell vecka som 
innehåller ett flertal aktiviteter för barnen. 
 
På den årliga Children’s book festival arrangerade Ciara och de närliggande biblioteken 
en gång ett projekt, som var ämnat enbart för invandrare. Temat i projektet var familj 
och ursprung. Tanken bakom projektet var att alla människor oavsett kulturell bakgrund 
har myter och berättelser, som påminner om varandra. Projektet gick ut på att varje 
enskilt barn fick en tygbit, där de skulle rita och berätta om sitt ursprung. Tygbitarna 
syddes samman till ett stort lapptäcke, som ställdes ut i biblioteken. Ciara informerar 
även alltid föräldrar (med invandrarbakgrund) som deltar i sagostunden, om den 
mångkulturella samlingen. 
 
Till skillnad från Doris och Ciara har biblioteket som Sean är ansvarig för ingen 
uppsökande verksamhet och få böcker på olika språk för barn. De språk som finns 
representerade är enbart europeiska, som franska och spanska. Enligt Sean arbetar alla 
bibliotek i grevskapet med att förbättra servicen till invandrare, för som han själv 
påpekar: ”... certainly the demand is growing for it, we are getting more and more 
people of, I know this school 10-15 nationalities are represented”. 
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Precis som Sean har Róisín, Fíona och Sinéad upptäckt att det irländska samhället håller 
på att bli mer mångkulturellt och att det finns ett behov för medier på andra språk, än 
iriska och engelska. De senaste åren har Róisín, Fíona och Sinéad utvecklat var sin egen 
samling med mångkulturella medier för barnen. Vid inköpen av mångkulturella medier 
anser Sinéad: “You kind of have to weight up the usage against the cost. It would be 
great if we could have books in every language. But there’s no point of having them, if 
we haven’t got the space or the money”. Hennes uttalande syftar främst till 
vuxenavdelningens mångkulturella bestånd. I motsats till de vuxna används de 
mångkulturella böckerna flitigt av barnen. 
 
På Fíonas bibliotek köpte man in den första mångkulturella samlingen år 2003. För att 
uppmärksamma barnen och lärarna om den nya samlingen skickades den runt som en 
utställning till de olika skolorna. Fíona berättar även om ett nytt forskningsprojekt som 
ska inledas inom kort. Forskningsgruppen har fått i uppgift att undersöka hur 
bibliotekarierna bör arbeta för att möta invandrargrupper på bästa sätt.  
 
Förra året fick Róisín 2000 Euro i bidrag som skulle användas till inköp av enbart 
mångkulturella50 medier. Det är främst skön- och facklitteratur som köpts in, men en 
och annan kassett och CD-rom skiva har det också blivit. Efter det årliga inköpet har 
biblioteket tre hyllor med mångkulturella böcker. Róisín berättar att de medier som har 
haft störst popularitet bland barnen, har varit fackböcker på engelska, med teman som 
handlar om andra kulturer. Róisín är mycket nöjd med den mångkulturella samlingen 
vars syfte är: “... getting all children involved. That it’s not just a multicultural section 
or not just a special section for segregated but that all the children use it”. 
 
7.4.8 Barnbibliotekens skyldighet att informera om Barnkonventionen  
 
Elisabeth ingår i en barnkonventionsgrupp tillsammans med de mjuka förvaltningarna i 
kommunen (barnomsorg, skola, socialförvaltning, kultur & fritid). Gruppens mål är att 
informera kommun och allmänhet om barnets rättigheter med Barnkonventionen som 
grund. De anordnar bl.a. två föreläsningar per år med olika teman om barns och 
ungdomars livsvillkor, som är öppna för allmänheten. För några år sedan beslöt 
kommunen att fira tio-årsdagen av Barnkonventionen med ett omfattande program. 
Elisabeth berättar med stort engagemang hur man firar dagen på hennes bibliotek. 
Dagen har blivit en populär tradition för många barnfamiljer. Internationella barndagen 
infaller under nationella barnboksveckan,51 som enbart firas i Sverige. I samband med 
den ordnas många olika ”jippon” som t. ex författarbesök, tipspromenader, lotterier och 
fiskdamm. Programmet kulminerar under internationella barndagen med underhållning 
av barnkörer, artister och ”... vi har alltid politiker som talar, från högsta ledningen i 
kommunen, som ska tala till barnen, och det lyckas dom mer eller mindre bra med”, 
säger Elisabeth. Organisationer som arbetar för barnens bästa t.ex. Rädda Barnen, Röda 
Korset och FN-föreningen deltar och ställer ut sitt material.  
 

                                                                 
50 När Róisín talar om mångkulturella böcker menar hon medier som både är översatta, men även de som 
handlar om andra kulturer, men vars text är på engelska. 
51 Nationella barnboksveckan introducerades av Lennart Hellsing och Svenska Barnboksinstitutet 1999 
inför kampanjen LÄS 2000, som har genomförts med stöd av Statens kulturråd. Skolorna har infört en 
nationell läsdag som infaller i vecka 46. Varje kommun, bibliotek och skola avgör själv hur 
barnboksveckan och läsdagen skall firas. 
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Brittas internationella barndag är betydligt lugnare, eftersom huvudbiblioteket i 
kommunen anordnar ett populärt program med bl.a. författarbesök under 
barnboksveckan. Skolbarnen i hennes område reser dit tillsammans med lärarna. Britta 
brukar påminna lärarna om att komma ihåg att berätta om internationella barndagen. 
Cecilia och Doris ordnar utställningar på biblioteket med flaggor, affischer, broschyrer 
och litteratur om Barnkonventionen. På Annas bibliotek uppmärksammas inte 
internationella barndagen, däremot firas nationella barnveckan, internationella 
nalledagen, dyslexiveckan och världsbokdagen. 
 
På Irland firas inte internationella barndagen alls i samma omfattning som i Sverige. Av 
våra respondenter är det endast Róisín som uppmärksammar dagen genom att ordna 
frågesport för barnen. Sean och Fíona har inte alls reflekterat över om de borde 
uppmärksamma dagen. Sinéad och Ciara känner till dess existens och inser betydelsen 
för barnen. Intresset finns, men eftersom den infaller så sent på hösten räcker pengarna 
ofta inte till för firandet. ”Childrens book festival” i oktober firas stort både på lokal och 
nationell nivå och gör slut på resterande budget. Under två veckor står barnen i centrum 
och erbjuds en mängd olika aktiviteter. 
 
På Irland informerar ingen annan av respondenterna förutom Fíona aktivt om 
Barnkonventionen. Hon brukar skriva om barnets rättigheter i sina tidningsartiklar. 
Ciara sammanfattar de irländska barnbibliotekariernas svar: ”No, not actively. I could 
walk out there and a brochure could jump out of the shelf. Not that I am aware of. That 
wouldn’t even be something that I would even think of in a daily bases”. 
 
Sverige har i jämförelse med Irland gott om informationsmaterial som organisationer 
som Bris, Rädda Barnen och Barnombudsmannen skickar ut till biblioteken. Britta 
hittade vid min förfrågan först inte materialet, efter en stund återfanns det innanför 
informationsdisken. Elisabeth fick sig en tankeställare ”... just nu har vi inget 
informationsmaterial framme, det måste vi ändra på”. Ciara påpekar att hon måste 
inskaffa en stor plansch om Barnkonventionen som hon kan sätta upp på väggen i 
biblioteket.  
 
7.4.9 Barnbibliotekariernas svårigheter och framtida förhoppningar   
 
Vi avrundade intervjun med att fråga vilka svårigheter våra respondenter mötte i sitt 
arbete och vilka förväntningar de hade inför framtida verksamhet. Alla var rörande ense 
om att budgeten var för liten för en tillfredsställande servicenivå. Antingen var 
medieanslaget eller personalanslaget för litet, i vissa fall båda. Flera av våra undersökta 
bibliotek har ont om utrymme. Doris och Sean drömmer om helt nya bibliotek med 
barnanpassade lokaler. Cecilia hoppas på en tillbyggnad ” ... barnavdelningen byggdes 
för 6.000 medier, då var det en mönsteravdelning, nu har vi 66.000 olika medier, så du 
förstår att det är trångt”. Róisín önskar först och främst en egen avdelning för 
tonåringarna. 
 
Britta vill ha tillbaka maximala öppettider ” biblioteket borde öppna på söndagarna 
igen, så att barn och föräldrar får mer tid att besöka biblioteket tillsammans”. Doris 
känner en viss misstänksamhet från övrig personal. ”Vi gör inget viktigt på 
barnavdelningen, vi har bara roligt. Om vi jobbar en lördag med ramsor, det är inte att 
jobba helg, jobbar man helg så har man pass i informationen, vi är ju bara här och 
ramsar lite…”. Anna hoppas att barnbiblioteksverksamheten får tillbaka den status som 
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den hade på 70-talet. ”Jag vill inte ha tillbaka kulturprodukterna från den tiden, de är 
säkert nattståndna och gammaldags, men att barnkulturen går in i en ny guldålder”. 
Elisabeth anser att motståndet bland politikerna i kommunen är jobbigast. ”Alla tycker 
det är viktigt med barn- och ungdomsverksamhet men det prioriteras inte i 
verkligheten”. På hennes bibliotek finns det gott om utrymme och medier. Hon 
efterlyser mer aktiviteter för barnen. Ciara skulle gärna vilja anordna både hjälp med 
läxläsning och datorundervisning för barnen. Ciara hoppas att biblioteket anställer 
ytterligare en barnbibliotekarie. Hon har även en önskan om att kommunen ska inrätta 
ett nätverk mellan biblioteket och andra organisationer, som tillgodoser barnens behov. 
Ciara berättar att hon saknar tillräckligt med tid för att planera verksamheten. ”People 
underestimate things like staff meetings … you are so busy keeping the place running … 
but you really need more time to sit down and plan things more properly and talk to 
people. Just to get the time to actively pursue ideas would be nice”. 
 
Gemensamt för alla våra respondenter är att de skulle vilja göra så mycket mer, men att 
tiden inte räcker till. Fíona sammanfattar allas åsikter: ”You know the worst thing you 
can do is to let up on it and just think you have done enough. You have never done 
enough. There are always new children growing up and coming downstream and they 
have to be targeted. So you have to keep at it all the time”. 
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8 Analys 
 
För att uppfylla syftet, och besvara frågeställningarna har vi valt att använda oss av 
kvalitativa intervjuer, styr- och måldokument och litteraturstudier. Vi använder oss av 
hermeneutiken, för att på detta sätt få en förståelse för de enskilda intervjuerna i relation 
till kontexten. Resultatet från intervjuerna kommer att analyseras med hjälp av den 
hermeneutiska spiralen, Anthony Giddens struktureringsteori och vår egen 
analysmodell. Med den hermeneutiska spiralen ämnar vi att analysera varje enskild 
respondents utsaga i förhållande till kontexten och våra litteraturstudier. Därefter prövar 
vi tolkningarna mot varandra och går fram och tillbaka mellan delar och helhet. 
 
8.1 Barnbibliotekariernas uppfattning och tillämpning av BK 
 
Utvecklingen mot att realisera Barnkonventionens riktlinjer på en nationell- och lokal 
nivå har gått olika fort sedan Sverige ratificerade styrdokumentet 1990 och Irland 1992 
(Zorn 2003, s. 9; Children’s Rights Alliance-UN..., 2004). Idag tillämpas 
Barnkonventionen i Sverige både på nationell och lokal nivå. På nationell nivå antog 
Sveriges riksdag år 1999 en nationell strategi för att realisera Barnkonventionens 
riktlinjer (Regeringens proposition 1997/98: 182). Utifrån bibliotekslagen och 
Barnkonventionen har målsättningen På barns och ungdomars villkor tagits fram av 
specialgruppen för barnbiblioteksverksamhet inom Svensk Biblioteksförening (2003). 
År 2002 uppmärksammade de även Barnkonventionen på konferensen Framtidens 
barnbibliotek - vem bestämmer? (2002). Barnombudsmannen tillsattes 1993 och har 
publicerat ett flertal rapporter utifrån Barnkonventionen. Detta är bara några exempel 
som visar i vilken utsträckning som Barnkonventionen har uppmärksammats på en 
nationell nivå i Sverige.  
 
I jämförelse med Sverige har Irland hamnat på efterkälken. Barnkonventionen har ännu 
inte i någon större utsträckning realiserats på det lokala planet, utan uppmärksammas 
mest på en nationell nivå. Detta påståendet bekräftas av både Policy statement on 
library services to children and young people som publicerades 1998 (Plummer 1998, s. 
21), barnombudsmannen som tillsattes 2003 (Children’s Rights Alliance 2004), 
National Children’s Strategy från 2001 (Department of Health and Children 2000) och 
de irländska respondenternas uttalanden. Till skillnad från i Sverige har 
Barnkonventionen ännu inte skrivits in i grundlagen. 
 
I intervjumaterialet uppenbarade sig ett mönster i Sverige, som skilde sig från Irland. 
Det visade sig att på Irland upplevde majoriteten av bibliotekarierna att 
Barnkonventionen har mottagits väl i samhället. I Sverige var barnbibliotekarierna 
emellertid mer negativt inställda till hur politikerna agerade i praktiken, för att realisera 
Barnkonventionens riktlinjer. En anledning till att de irländska respondenterna verkar 
vara mer nöjda med politikernas agerande, beror nog på att de ännu inte upplevt att 
politikerna bryter lö ften, som rör barnbiblioteksverksamheten och Barnkonventionen.  
Giddens anser att människor som kan reflektera diskursivt d.v.s. ge en teoretisk 
förklaring till ett problem kan förändra sitt handlingssätt (2003, s. 45). En del av de 
irländska respondenterna ger intrycket av att vara mindre medvetna om 
Barnkonventionens möjligheter än respondenterna i Sverige. Människor som inte kan 
reflektera, kan ha svårt att kritiskt förhålla sig till ett problem. Det okritiska 
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förhållningssättet ger oss en större förståelse för de irländska respondenternas positiva 
inställning till Barnkonventionen. Det ger oss även insikt i varför de svenska 
barnbibliotekarierna har en sådan kritisk syn till hur Barnkonventionen har 
uppmärksammats av politikerna. I Sverige har politikerna bestämt att man ska arbeta 
efter Barnkonventionen både på nationell och lokal nivå, men ändå bortser de vid 
många beslut från att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Det är en brist som 
alla de svenska respondenterna är kritiska till. 
 
På regional nivå har biblioteksprojektet ”Hissa segel och bygga vindskydd” inletts 
(Zorn 2003, s. 8). I Sverige känner alla fem barnbibliotekarierna till Barnkonventionen 
och tillämpar den i sin verksamhet. Cecilia och Doris använder styrdokumentet när de 
skriver egna måldokument. Doris tillämpar det när hon behöver argumentera för 
barnverksamheten. Aktualisering av Barnkonventionen sker med jämna mellanrum hos 
flertalet av de svenska respondenterna, vilket är en förklaring till deras goda kunskaper 
om styrdokumentet.  
 
Alla respondenter anser att barnets bästa ska genomsyra all verksamhet i samhället. 
Däremot är Elisabeth den enda som berättar om bibliotekets samarbete med andra 
institutioner om Barnkonventionen. Via tanken förflyttar sig Elisabeth från den egna 
barnbiblioteksverksamheten till ett makroplan. Med detta breda synsätt blir hon 
medveten om möjligheterna till att förstärka Barnkonventionens ställning på ett högre 
plan, utanför den egna verksamheten. Det är viktigt som Elisabeth påpekar att 
barnperspektivet inte enbart genomsyrar barnbiblioteksverksamheten, utan all 
barnverksamhet i kommunen. I motsats till Elisabeths ambitioner visar intervjuerna att 
få barnbibliotekarier hade reflekterat över vilka andra samhälleliga institutioner och 
organisationer, som arbetar aktivt med Barnkonventionen. Endast Cecilia och Anna 
kunde med säkerhet berätta att skolan och förskolan har skrivit sina verksamhetsplaner 
utifrån Barnkonventionen. Ingen förutom Elisabeth samarbetar aktivt med andra 
organisationer eller institutioner om Barnkonventionen. Här har barnbibliotekarierna en 
viktig uppgift framför sig, för samarbetet kan precis som Koren poängterar förbättra 
barnets rättigheter i samhället (1998, s. 7f.). 
 
Ingen av de irländska respondenterna är obekanta med styrdokumentet, men 
kunskaperna är minimala i jämförelse med de svenska intervjuade barnbibliotekarierna. 
De irländska respondenterna kan erinra sig om några primära rättigheter. Trots att 
intervjumanualen inte förutsätter någon kunskap om Barnkonventionen och definitivt 
inget uppräknande av artiklar, påpekade majoriteten av respondenterna att de inte kunde 
räkna upp artiklarna. Uppfattningen skulle kunnat ha haft en hämmande effekt, men vi 
upplevde att så inte var fallet. Sean, Ciara och Sinéad uppfattar Barnkonventionen som 
ett allmängiltigt styrdokument, som få människor känner till eller tillämpar i praktiken. 
Ciara, som ger intrycket av att vara en riktig eldsjäl och en aktiv aktör hävdar att 
biblioteket inte har uppmärksammat Barnkonventionen i verksamheten. Under intervjun 
inser hon vikten av Barnkonventionen och bestämmer sig för att inskaffa en plansch om 
Barnkonventionen till biblioteket och skriva ut alla artiklarna. Róisín är den irländska 
respondenten som har mest kunskap om Barnkonventionen. Hon nämner att det ska vara 
gratis att besöka biblioteket (artikel 31), informationen ska vara tillgänglig (17) och 
biblioteket ska uppmuntra till läsning (28). Róisín är även av uppfattningen att 
Barnkonventionen är ett av få styrdokument som går att tillämpa i 
biblioteksverksamheten, utan att det fordras ekonomiskt bidrag. Róisín använder 
styrdokumentet främst vid kritiska situationer, som när biblioteket försökte förbjuda 
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avgifter för biblioteksmedlemskap för barnen. 
 
Fíona är den enda irländska barnbibliotekarien som tillämpar Barnkonventionen 
regelbundet när hon marknadsför barnverksamheten och skriver biblioteksdokument. 
Fíona är även av uppfattningen att barnbiblioteken i landet arbetar i linje med 
Barnkonventionen. Det skulle, med Giddens terminologi (2003, s.45) innebära att de 
irländska barnbibliotekarierna befinner sig på en praktisk medvetande nivå, medan de 
svenska befinner sig på en diskursiv nivå. Med det menar vi att de irländska 
respondenterna arbetar mer rutiniserat med Barnkonventionen, jfr exemplet med 
bilkörning (se avsnitt 6.3). Det skulle innebära att de irländska respondenterna känner 
till reglerna om Barnkonventionen, utan att för den skull ha de teoretiska kunskaperna, 
medan de svenska respondenterna kan explicit förklara och diskutera Barnkonventionen 
i praktiken. Det skulle kunna förklara varför de irländska respondenterna inte kunde 
uttrycka sina uppfattningar mer precist om Barnkonventionen, än vad de gjorde under 
intervjun. Vi tror det är en sanning med modifikation. För hur kan Barnkonventionen 
sitta i ryggmärgen när de irländska respondenterna varken fått utbildning eller tagit egna 
initiativ för att uppdaterat sin kunskap om styrdokumentet? Vi tror istället att de 
varierande kunskaperna mellan irländska och svenska barnbibliotekarier kan härledas 
till de olika ländernas tillvägagångssätt för att realisera Barnkonventionen. 
 
Barnbibliotekarierna visar tecken på det Giddens definierar som reflexivitet (2003, s. 
27f.). Barnbibliotekarierna har ett val, de har resurser, d.v.s. möjligheter eller makten att 
kunna påverka och förändra sin situation. De kan hålla sig ajour eller förbli okunniga 
om Barnkonventionens budskap. Deras val kan påverka systemet, som i det här fallet är 
barnavdelningen. Utbildning är ytterligare en förklaring till barnbibliotekariernas skilda 
uppfattningar av Barnkonventionen. Ingen av barnbibliotekarierna på Irland har fått 
någon formell utbildning under sin verksamma tid, som barnbibliotekarier. På Róisíns 
bibliotek finns det information om Barnkonventionen på intranätet. Doris, Anna och 
Elisabeth har lärt sig mycket om Barnkonventionen på de fortbildningsdagar som 
regionbiblioteket anordnat med temat för barnets bästa. Giddens anser att aktörer som 
vill utföra målinriktade och intentionella handlingar som de vill ska få ett visst resultat, 
ofta tillägnar sig nya kunskaper, för att genomföra sin plan (ibid., s. 10). Det 
resonemanget är synligt hos de svenska respondenterna, som går på fortbildning om 
Barnkonventionen. Barnkonsulenten i länet har även tipsat om lämpliga kurser i 
Barnkonventionens anda. Svensk Biblioteksförening har distribuerat broschyrer till alla 
institutionella medlemmar. Cecilia har inte deltagit i någon formell utbildning om 
Barnkonventionen. Hennes engagemang visar att man som enskild aktör kan påverka 
bibliotekssystemet. Elisabeth bekräftar att utbildning inte behöver vara den avgörande 
faktorn för att barnbibliotekarier ska realisera Barnkonventionen i verksamheten. 
 
8.2 Barnets bästa på nationell och lokal nivå 
 
Artikel tre har karaktären av en portalbestämmelse. Det betyder att ”barnets bästa” alltid 
är vägledande vid tolkningen av Barnkonventionens övriga artiklar. Den kan tolkas på 
många olika sätt beroende på landets kultur, politik, sociala och ekonomiska strukturer. 
Barnets bästa kan komma i konflikt med andra gruppers intressen. Barn behöver hjälp 
av vuxna för att få sina rättigheter tillgodosedda. Enligt Doris kolliderar ofta barnets 
bästa med vuxenavdelningens krav på prioriteringar. Hon anser att barnbibliotekarier 
ofta måste kämpa hårt för att få igenom sina krav för att barnavdelningarna inte ska bli 
åsidosatta beträffande personal och medieanslag. Ett sätt att få igenom sina krav är att 
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känna till lagar och målsättningar och ständigt påminna politiker och beslutsfattare i 
kommunerna om barnens rättigheter, enligt Elisabeth. Cecilia framhåller att ytterligare 
sätt är att skriva egna målsättningar och handlingsplaner. 
Koren anser att biblioteken arbetar för barnets bästa när barnavdelningarna har ett 
adekvat personal-, medie- och budgetanslag i jämförelse med vuxenavdelningen. 
Tillgängligheten ska anpassas efter barnens fritid och antalet besökare. Utbildad 
personal ska finnas till hands för att besvara barnens frågor (Koren 1998, s. 4). För oss 
innebär barnets bästa att biblioteket i alla frågor utgår från barnets behov och önskemål. 
Vad innebär artikeln för respondenterna? Utgår de i sitt arbete alltid från barnets bästa 
eller händer det att de agerar utifrån sitt eget bästa? 
 
Flera av respondenterna i Sverige var bekanta med målsättningen På barns och 
ungdomars villkor (Svensk Biblioteksförening 2003), som betonar att barnets bästa 
alltid ska komma i främsta rummet i allt barnbiblioteksarbete. Doris använder 
Barnkonventionen när hon argumenterar för höjda anslag till barnavdelningen. Doris 
blev klar som bibliotekarie på 80-talet och menar att hennes utbildning inte stämmer 
överens med den värld som barnen lever i idag. Hon påpekar flera gånger under 
intervjun att fortbildningen har hjälpt henne att få ett fokus på vem hon är till för. 
Modernitetens reflexivitet innebär enligt Giddens att människan kontinuerligt reviderar 
och förnyar sin kunskap (1996, s. 48). Ett exempel är Doris som reflekterar över sin 
situation, vidareutbildar sig och reviderar därmed sin kunskap. För att inte glömma bort 
barnperspektivet sätter barnbibliotekarierna på Doris arbetsplats sig ”på huk” och 
försöker förstå hur det känns för ett litet barn att befinna sig i miljön. Cecilia berättar att 
de behövde ”… få ett fokus på vad vi är till för, för vem vi är till för”. Hon menar att det 
är viktigt att fråga sig om man handlar för sitt eget eller barnets bästa. 
 
Anna och Britta prioriterar böcker och bokprat framför datorer vid nedskärningar. Anna 
är noga med att påpeka att det inte är bibliotekets officiella ståndpunkt, utan att det 
säkerligen har med hennes ålder och egna intressen att göra. Elisabeth anser att 
betydelsen av bokprat är överreklamerad. Det är tillfredsställande för en själv och dem 
man möter. Men idag måste biblioteket hitta andra arbetsformer för att nå så många som 
möjligt. Själv prioriterar Elisabeth samarbetet med andra institutioner, som arbetar med 
barn. Doris och Cecilia betonar båda två att biblioteket som mötesplats för olika 
aktiviteter är viktigast. 
 
Samtliga respondenter på Irland prioriterar böcker framför andra medier eller 
aktiviteter. Böckerna utgör grundbulten i verksamheten och ingen av dem kan tänka sig 
att skära ner på antalet, utan i kristider slopas andra medier som t.ex. tidningar och 
musikinspelningar. Alla irländarna utom Sean påpekar också att de köper in det som 
barnen önskar. Sean säger att han har kunskap om vad barnen vill ha utan att han 
behöver gå igenom önskelistorna. 
 
Respondenterna är överens om att bibliotekets mål är att nå alla barn. Däremot ser vi 
stora skillnader i arbetssätt för att förverkliga målet mellan de båda länderna. I Sverige 
arbetar barnbibliotekarierna efter givna måldokument och handlingsplaner (givna 
strukturer), som anger vilka institutioner aktörerna skall samarbeta med. På Irland finns 
mycket mer utrymme för egna initiativ. Irländska barnbibliotekarier använder sig mer 
av praktiskt medvetande, medan de svenska barnbibliotekariernas kunskap i allmänhet 
kommer till uttryck i det diskursiva medvetandet (Giddens 2003, s. 45). Det innebär 
givetvis både för- och nackdelar. Giddens anser att människor som kan reflektera 
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diskursivt över sina handlingar kan förändra sitt handlingsmönster. (Ibid., 27f.) När en 
del av respondenterna explicit kan uttrycka en åsikt om exempelvis kvalitetsdebatten, då 
kan de förändra sitt handlande. Majoriteten av respondenterna har idag till skillnad från 
1970-talets kvalitetsdebatt funnit en balans mellan kvalitet och populära medier och 
därmed förändrat sitt handlande vid inköp av medier.  
 
Barnkonventionen bedömer att barnets bästa nästan alltid ska ha företräde. Det kan 
finnas situationer när samhällsekonomiska och säkerhetspolitiska intressen får företräde. 
Den av riksdagen antagna nationella strategin år 1999 innebar ett långsiktigt arbete med 
att förändra beslutsfattarnas attityder, för att genomföra barnperspektivet i praktiken.  
(Regeringens proposition 1997/98: 182). Samtliga respondenter i Sverige anser att 
politiker och beslutsfattare tar för lätt på artikeln om barnets bästa vid neddragningar. 
En del respondenter berättar hur kortsiktigt politiker kan agera i nedskärningstider. 
Genom att medieanslaget förra året sänktes i en av kommundelarna blev hela 
kommunen av med kulturrådspengarna, som delas ut varje år till biblioteken för inköp 
av litteratur.  
 
Cecilia och Doris kan inte längre tiga och samtycka till politikernas agerande utan 
handlar genom att skriva egna målsättningar. Britta är mycket upprörd över 
personalneddragningarna och den försämrade tillgängligheten. Hon har uppvaktat 
politikerna och bjudit in dem till biblioteket för överläggningar. Elisabeth arbetar aktivt 
i ett nätverk tillsammans med de mjuka förvaltningarna i kommunen, för att ordna 
utbildning och föredrag om barnens rättigheter, för de kommunalt anställda. Anna 
berättar att sedan de fick en ny bibliotekschef som ”slåss” för att barnen ska få ökat 
utrymme på biblioteket har förhållandena förbättrats. Även Doris och Britta anser att 
bibliotekschefens engagemang betyder mycket för att politikerna ska få upp ögonen för 
barnens bästa. Aktörerna visar genom sina handlingar att de har makt att påverka 
strukturen. De har påverkats av strukturen (politikernas handlingar, d.v.s. ekonomiska 
nedskärningar) och kan nu välja att agera passivt eller aktivt. Det vi kan konstatera är att 
strukturen (nedskärningarna) kan ha en hämmande effekt på en del av aktörerna, medan 
andra med sitt engagemang visar att det går att förändra strukturen. När aktörerna väljer 
att anpassa sig till strukturen och reglerna, då begränsas deras fria handlande, vilket i sin 
tur medför att strukturen bibehålls i sin ursprungliga form. Med struktureringsprocessen 
återskapas sociala system, exempelvis bibliotek. Giddens skriver att den aktör som vill 
förändra strukturen måste först försöka förändra reglerna (2003, s. 19ff.). Cecilia och 
Doris visar med sina målsättningar att de både kan förändra reglerna och 
biblioteksstrukturen. Eftersom aktören har en valmöjlighet bekräftar exemplet att 
strukturen inte begränsar aktörens handlingar, vilka i sin tur inte bestämmer samhällets 
struktur (ibid., s. 169). Det är kärnan i Giddens struktureringsteori, vilket innebär att 
aktör och struktur har ett beroendeförhållande till varandra, som tillsammans utgör en 
dualitet. 
 
De irländska barnbibliotekarierna är inte lika besvikna på de lokala politikerna och 
beslutsfattarna. Det beror antagligen på att de irländska biblioteken inte upplevt en 
liknande ”guldålder” som de svenska. Vi uppfattar att de irländska  respondenterna är 
mer vana vid spartanska folkbibliotek och sedan landets ekonomi blivit allt starkare har 
barnbiblioteken upprustats både beträffande personal och medier. 
 
Barnbibliotekarierna i Sverige verkar något luttrade av att komma i andra hand vid 
budget- och personaldiskussionerna. Av de svenska respondenterna är det endast Britta 
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som anser att biblioteket satsar lika mycket på barn som vuxna. Sinéad, Sean och Róisín 
har själva rätt att bestämma hur stor del av budgeten, de vill satsa på barn- respektive 
vuxenavdelningen. Seans barnavdelning är rymlig jämfört med de vad de vuxna måste 
hålla tillgodo med. Ciaras budget är för första gången lika stor som vuxenavdelningens. 
Endast Fíona känner sig förfördelad när det gäller medieanslag och utrymme. Róisín 
anser att Barnkonventionen gynnat barnbibliotekens tillväxt. För några år sedan var det 
vanligare att personalen satsade på vuxenavdelningarna och barnen fick nöja sig med 
det som blev över. Nu när Barnkonventionen uppmärksammas alltmer i samhället har 
personalen fått upp ögonen för barnens behov. Vi har noterat att bibliotekarierna satsar 
mycket mer på olika aktiviteter fö r barnen på Irland jämfört med Sverige. Vi ser en stor 
skillnad beträffande personalens rätt att fatta egna beslut mellan länderna. På Irland 
tilldelas enheten en rambudget, utifrån vilken de kan fördela medel till olika 
verksamhetsinriktningar ofta helt självständigt. Enligt Giddens har aktören makt att 
påverka strukturen (2003, s.14ff.). När Sean prioriterar vuxenmedier framför 
barnmedier påverkar han strukturen efter eget gottfinnande. Han försvarar sitt 
handlande med att biblioteket besöks av fler vuxna än barn. 
 
Barnbibliotekariernas arbete kritiseras ibland av övrig personal på biblioteken. Doris 
säger rent ut att hennes arbete möts med misstänksamhet av personalen på 
vuxenavdelningen. Anna är mer diplomatisk i sitt svar, men antyder att det händer att 
vuxenavdelningen ber om hjälp, eftersom de anser att det är så städat och fint på 
barnavdelningen. På Irland nämner ingen av respondenterna att det förekommer 
liknande konflikter mellan personalen. Där är personalsituationen något annorlunda, 
eftersom det är ovanligt med renodlade barnbibliotekarietjänster (The Library 
Association of Ireland 1998, s. 20). Ciara berättar tvärtom att den övriga personalen 
med glädje hjälper henne med arbetsuppgifterna. Det behövs enligt Ciara eftersom hon 
är den enda barnbibliotekarien och dessutom arbetar hon deltid. Hon tycker även att 
biblioteket i sin helhet arbetar för barnets bästa. I jämförelse med förra året fick barnen 
betydligt mer programverksamhet än de vuxna. 
 
8.3 Artikel 12 – Barns medbestämmande på bibliotek  
 
Vi tolkar artikel 12 som att barn har rätt att vara med i planering och i beslut av frågor 
som rör inte bara den egna situationen, utan även frågor av mer övergripande art, som 
skola och fritid. Vi instämmer med Korczaks tankar om barns medbestämmande i 
beslut, som gäller dem själva (Korczak 1992, s. 43). Men det är viktigt att komma ihåg 
att barnets rätt att komma till tals är underställd principen om barnets bästa. De vuxna 
har alltid ansvaret för besluten. 
 
Målsättningen På barns och ungdomars villkor (Svensk biblioteksförening 2003) 
inleder med demokratiartikeln om barns medbestämmande på bibliotek. Koren frågar 
sig varför vuxna som stöder de mänskliga rättigheterna blir tveksamma när det gäller att 
applicera rättigheterna på barns medbestämmande (2000, s.273f.). Maktbegreppet är 
centralt hos Giddens och hans auktoritativa resurser innebär att människor har kapacitet 
att styra och kontrollera andra (2003, s. 14ff.). Koren understryker att bibliotekarier bör 
se på verksamheten ur ett barnperspektiv och inte fatta några beslut över barnens huvud. 
Hon anser att många vuxna t.ex. föräldrar, lärare och bibliotekarier ofta är omedvetna 
om sin makt över barn (Koren 1998, s. 5). Doris är den av våra respondenter som är 
mest kritisk till barnbibliotekariernas arbetssätt. Hon menar att bibliotekariekåren 
arbetar alldeles för mycket efter vad de ”tror, känner eller tycker” och bryr sig inte om 
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att ta reda på barnens åsikter. Artikel 12 betonar att barnets åsikter ska tillmätas 
betydelse i förhållande till ålder och mognad, men det utesluter inte att små barns 
åsikter inte ska tas på allvar. Koren och Krohn Strömshed & Nilsson anser att barns 
medbestämmande är grundläggande för hur biblioteken skall se ut i framtiden (1998, s. 
5; 2002, s. 66f.). Enligt Drotner vill pojkar och flickor göra olika saker i biblioteket, så 
det är viktigt att lyssna på båda könens synpunkter (2000, s. 12). Britta berättar om 
tillfredställelsen hon kände som barn över att få vara med och välja skivor till 
musikavdelningen. 
 
Ingen av respondenterna hade något emot barns medverkan vid beslut om bibliotekets 
verksamhet. Endast Sean ansåg att han inte hade tid att tillmötesgå barnens önskemål. 
Däremot var området för barns medverkan något ensidigt. Alla associerade 
medbestämmande med rätten att lämna inköpsförslag. Vi anser att barnen kan vara med 
och påverka fler aspekter av verksamheten än enbart medieinköp. Precis som Anna 
säger är det viktigt att hitta vettiga former för barns medbestämmande. Barn kan 
tillfrågas om möbleringen, den konstnärliga utsmyckningen, hemsidan, katalogen, IT-
tekniken och aktiviteterna på biblioteket. Det är viktigt att barn får vara med och 
påverka miljön på biblioteket, anser Ciara. Hon utlyste en tävling bland barnen om en 
graffitimålning till bibliotekets ungdomsavdelning. 
 
8.4 Artikel 13 – Barnets rätt till information 
 
Folkbiblioteket ska vara en demokratisk och öppen plats för alla samhällets 
medborgare. Unescos folkbiblioteksmanifest, IFLA:s förklaring om bibliotek och 
intellektuell frihet och Barnkonventionens artikel 13 styrker barns rätt till yttrandefrihet. 
Alla respondenter associerar yttrandefrihet med att barnet ska ha fri tillgång till 
information på biblioteket. Flera av respondenterna påpekar att det är  
barnbibliotekariens ansvar att se till att inget barn lämnar biblioteket med en obesvarad 
fråga. Den inställningen visar att barnbibliotekarierna försöker att verka för att barnets 
informationsbehov ska vara tillfredsställt, efter biblioteksbesöket. Det är ett synsätt som 
harmonierar med artikel 13.  
 
För att kunna använda bibliotekets kulturella utbud på bästa sätt anser Rydsjö och 
Drotner att det är viktigt att barnen är läs och skrivkunniga (1997, s. 33ff; 2000, s. 7) 
Även Sinéad påpekar att det finns ingen mening att biblioteket har information om 
barnen inte kan tillgodogöra sig den. Det är viktigt som Koren framhåller att barnet kan 
tillgodogöra sig informationen, för det ger det en möjlighet att utvecklas till en 
fullvärdig människa (1996, s. 73). Med kunskap lär sig barnet att förhålla sig till 
omvärlden på ett kritiskt sätt. För att stimulera barnets kritiska tänkande är det, som 
Drotner poängterar, viktigt att barnbibliotekarierna uppmuntrar barn till att vara både 
mottagare och skapare av kultur (2000, s. 8f.). 
 
En del av respondenterna uppmuntrar barnets egen kreativitet. Cecilia och Ciara 
anordnar skrivarverkstäder, för att stimulera och utveckla barnets skrivförmåga. På 
skrivarverkstäder får barnen utlopp för sin kreativitet, samtidigt som de får en möjlighet 
att upptäcka glädjen med skriftspråket, i en kravlös miljö. Cecilia och Britta är de enda 
barnbibliotekarierna som har privilegiet att ställa ut barnens egna konstverk i en 
konsthall. Utställningen kan stimulera andra barns fantasi och lära dem att uppskatta 
bildkonsten.  
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Drotner framhåller att alla barn har rätt att vara mottagare av kultur (2000, 8f.). I vår 
studie tenderar alla respondenter att fokusera programverksamheten mot mellanbarn. 
Barnbibliotekarierna menar att tonåringarna är en svårare grupp att nå och Ciara 
påpekar att få arrangörer vill anordna aktiviteter för användargruppen. Förutom att 
tonåringarna har lite eller ingen programverksamhet att välja mellan, har de på ett flertal 
bibliotek inte ens en egen ungdomshörna. Enligt Drotner är det viktigt att tonåringar får 
ett eget utrymme, där de kan utveckla sin autonomi ifred från vuxna och de mindre 
barnen (ibid., 8f.). Tonåringarnas informationsbehov tillgodoses inte i någon större 
utsträckning på barnavdelningarna hos respondenterna. Det verkar som om en del av 
respondenterna är likgiltiga och istället för att sätta in mer resurser mot 
användargruppen har man valt att acceptera situationen. Elisabeth deltar i ett projekt för 
att ta reda på tonåringarnas åsikter om framtidens bibliotek. Ciara och Fíona gör sitt 
bästa för att locka tonåringarna till biblioteket genom olika aktiviteter. 
 
Samtliga respondenter anser att biblioteket ska vara en mötesplats för alla barn och 
ungdomar. Ciara menar att det är viktigt att man försöker att inkorporera all kulturell 
verksamhet på biblioteket. Det ger barnen en möjlighet att prova ett brett kulturellt 
utbud. Även Drotner anser att det är viktigt att barnen får en kulturell upplevelse, för det 
kan stimulera barnets utveckling av en kulturell identitet (ibid., s. 7). Men vad innefattar 
en kulturell upplevelse på biblioteket? Ska barnavdelningen erbjuda programverksamhet 
som jonglering och hip-hop dans? Var barnbibliotekarien väljer att dra gränsen, tror vi 
beror på deras förhållningssätt till biblioteket som mötesplats eller som ett 
kulturcentrum. Barnbiblioteket som en mötesplats är det mer traditionella synsättet, där 
barnen deltar i programverksamhet som ligger inom bibliotekets verksamhetsområde. 
Ett kulturcentrums verksamhet innebär ofta samarbete med andra kulturella 
institutioner. Ciaras bibliotek är inget kulturcentrum, men hon har utvidgat 
programverksamheten till att omfatta kulturella verksamheter, som är vanligare i 
miljöer, utanför bibliotekets väggar. Hennes initiativ är mycket uppskattat bland barnen. 
Fördelen med ett kulturcentrum, eller åtminstone programverksamhet som går i dess 
linjer, kan vara att biblioteket når nya användargrupper. I samverkan med andra 
institutioner kan biblioteket utveckla sin roll som mötesplats och ge användaren ett 
bredare kulturellt utbud. Det tillvägagångssättet uppmuntrar barnens kulturella 
kreativitet och deras yttrandefrihet mer, än om barnbibliotekarierna fokuserar enbart på 
den egna basverksamheten. 
 
Cecilia påpekar att för en del barn, vars föräldrar arbetar mycket och som inte har någon 
annanstans att ta vägen efter skolans slut, blir biblioteket en social tillflyktsort. Det kan 
medföra att barnen som besöker biblioteket ibland beter sig på ett stökigt och mindre 
uppskattat sätt, vilket respondenterna har erfarit. En följd av nedskärningar inom den 
kommunala sektorn har medfört att fler barn söker sig till folkbiblioteket. Oavsett vilken 
avsikt som barnet har för att besöka biblioteket så är det en demokratisk plats, som ska 
vara öppen för alla medborgare. 
 
8.5 Artikel 17 – Hinder för barns tillgänglighet till information 
 
För att realisera Barnkonventionens artikel 17 i praktiken bör barnbiblioteken ge alla 
barn tillgång till olika informationskällor. Här har barnbibliotekarierna en betydande 
och ansvarsfull roll. För de barn som erbjuds ett rikt utbud av medier, får enligt Drotner, 
en möjlighet att utveckla sin tolkningskompetens och förstärka sin kulturella identitet 
(2000, s. 7). Det vilar därför ett ansvar på folkbiblioteken att nå ut och ge alla barn 
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tillgång till information i olika medieformat. Enligt Drotner måste barnbibliotekarierna 
ta hänsyn till ålder och kön för att tillfredsställa användarnas behov (ibid., s. 8f.).  
Drotner skriver vidare att pojkar ofta föredrar elektroniska medier framför tryckta, 
medan fler flickor än pojkar gärna använder sig av bibliotekets verksamheter och av 
mer traditionella medier som böcker (ibid., s. 12). I vår undersökning konstaterar Róisín 
att pojkar oftare tenderar att låna mer elektroniska medier än tryckta. Vi har fått 
intrycket att medieformatet oftare hos pojkar än hos flickor kan vara avgörande om det 
blir ett hemlån.  
 
Ingen av barnbibliotekarierna har för avsikt att begränsa barnens tillgång till olika 
medier. Respondenterna poängterar både i Sverige och på Irland att biblioteksbudgeten 
är en begränsande faktor, som tvingar dem att genomföra nedskärningar i verksamheten. 
Vi menar att det kan vara barnbibliotekarien snarare än ekonomin som är den 
begränsande faktorn. Biblioteksbudgeten begränsar barnbibliotekariens möjligheter till 
att förbättra barnbiblioteksverksamheten, men det är inte ekonomin i sig, som tvingar 
respondenterna till att genomföra de specifika valen. Med Giddens terminologi 
reflexivitet (2003, s. 27) har bibliotekarien en valfrihet att bestämma vilka 
nedskärningar som måste genomföras. Därmed är det upp till den enskilda aktören att 
besluta vilka inköp och prioriteringar man ska göra, inom den ekonomiska ram som 
finns att tillgå. Med andra ord kan inte aktören frigöra sig från strukturen, eller tvärtom, 
utan måste agera inom dualiteten (Giddens 1979, s. 5). I Sverige väljer några av 
respondenterna att köpa in färre medier av de olika formaten. På Irland väljer istället en 
del respondenter bort olika medieformat, och köper in fler exemplar av ett och samma 
medium. Vilka konsekvenser får de olika handlingarna för barnen på biblioteken? 
 
På Cecilias bibliotek får användaren inte låna mer än tio CD-skivor åt gången. 
Restriktionen är en följd av bibliotekets val av att bibehålla en brett utbud, men färre 
exemplar av en och samma skiva. Restriktionen försämrar tillgängligheten, men 
samtidigt är det ett sätt att hantera situationen. Sinéad och Ciara är de enda irländska 
respondenterna som saknar rättigheter för att hyra ut videofilmer. Ciara har löst 
problematiken genom att köpa in en TV, där barn som vuxna kan titta på videofilmer. 
Minskad budget och upprepade stölder av biblioteksmedier har tvingat Róisín att 
prioritera andra medier framför tidningar för barn och ungdomar. Detta ”tvång” är 
Róisíns sätt att försvara sina prioriteringar. Sinéad har valt bort CD-rom skivor och 
tidningar för de mindre barnen på grund av platsbrist i biblioteket. Enligt Sinéad kan de 
barn som vill använda elektroniska medier besöka andra filialer. I förhållande till böcker 
är skivan betydligt mindre, men däremot dyrare i inköp. Priset tror vi snarare är 
förklaringen till varför inte biblioteket har köpt in CD-rom skivor. Mindre barn kan inte 
besöka andra bibliotek utan en vuxen och därmed blir lätt avståndet en barriär, för 
tillgängligheten till information. 
 
När en del av de irländska respondenterna väljer att införskaffa vissa medier, men 
bortser från andra, försvårar de tillgängligheten för barnen. På de bibliotek som väljer 
bort elektroniska medier framför böcker och programverksamhet finns det en risk att 
man förlorar pojkar, men bibehåller flickor som användare (Jfr Drotner 2000, s. 12). 
Majoriteten av våra respondenter prioriterar tryckta böcker. Man kan fundera över om 
det är ett medvetet val från bibliotekariernas sida? I så fall skulle det innebära 
diskriminering mot pojkarna. Nu tror vi inte att så är fallet. Böcker är ett traditionellt 
medium som är relativt billigt att köpa in i jämförelse med elektroniska medier, vilket 
kan vara en förklaring till barnbibliotekariernas prioritering. Artikel 31 i 
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Barnkonventionen betonar att alla barn ska ha lika möjligheter att ta del av kulturell och 
konstnärlig verksamhet. De ovanstående exemplen visar att så ofta inte är fallet på 
Irland. Som Drotner påpekar får barn som förvägras ett brett utbud av medier inte 
samma förutsättningar till att utveckla sin kulturella identitet (ibid., s. 7).  
 
Det är endast Cecilia som i klartext uttrycker att hon medvetet försöker att undvika att 
köpa in populärlitteratur med undermåligt språk. Enligt Cecilia ska biblioteket motverka 
kommersialism, inte uppmuntra den. Hon menar att det finns mycket bra barnböcker i 
Sverige och därför bör biblioteket föregå med gott exempel och köpa in kvalitet. 
Giddens anser att människor har allokativa resurser (2003, s. 14ff.), d.v.s. en förmåga 
att förändra sin materiella omgivning. Cecilia har allokativa resurser och kan därför 
styra inköpen till biblioteket. Vi tror att konsekvensen av att förbjuda inköp av 
populärlitteratur innebär både för- och nackdelar för biblioteket och användarna. En 
fördel med att bibliotekarien köper in barnböcker av god kvalitet, precis som Cecilia 
framhåller, är att biblioteket kan erbjuda användarna ett bredare och variationsrikare 
utbud än affärens populära sortiment. Genom att förbjuda inköp av diverse medier 
tenderar biblioteket att motverka barnens yttrandefrihet och tillgänglighet till 
information, vilket strider mot Barnkonventionens artiklar 13 och 17.  
 
De övriga respondenterna har en betydligt mer liberal syn och menar att det måste 
finnas en balans mellan både skräp- och populärlitteratur. Sean och Britta tror att barn 
som får läsa populärlitteratur lär sig att sålla agnarna från vetet. Vid skyltning av medier 
föreslår Sean att man kan blanda populär- och kvalitetslitteratur, för då finns det hopp 
om att barnen lättare hittar kvalitetslitteraturen. I praktiken tror vi att det ofta är svårt att 
tillgodose användarnas olika behov, men att det är viktigt att ge, i den mån det går, 
användaren en kulturell upplevelse, oavsett om den innefattar populär- eller 
kvalitetslitteratur.  
 
I Policy statement on library services to children and young people och i 
Folkbiblioteksutredningen står det att barnbibliotekarierna ska värna om medier med 
kvalitet (Plummer 1998, s.19; SOU 1984: 23, s. 57). Giddens anser att människan har 
genom sitt reflexiva handlande en valmöjlighet att påverka eller bibehålla strukturen 
(2003, s. 27). Barnbibliotekarierna visar med sitt reflexiva handlande att de kan välja att 
följa måldokumentet som Cecilia, eller som de övriga respondenterna att finna en balans 
mellan både kvalitet och populära medier. Cecilia väljer att bibehålla strukturen, medan 
de övriga respondenterna försöker att förändra den. De olika synsätten ger olika utslag i 
verksamheten. Från respondenternas argumentation i kvalitetsdebatten är det synbart att 
det har skett en förändring. Bland majoriteten av respondenterna upplevs begreppen 
populär och kvalitet inte längre vara lika åtskilda som på 1970-talet i Sverige. För att 
tillfredställa användarnas behov på folkbiblioteket börjar barnbibliotekarierna inse, att 
det bör finnas en balans mellan kvalitets- och populärlitteratur. Vi kan konstatera att det 
har skett en förskjutning hos majoriteten av respondenterna från ett biblioteksperspektiv 
till ett användarperspektiv. Nu är det viktigt att användarnas behov blir tillfredsställda, 
även om det innebär att biblioteket ”måste” köpa in skräplitteratur. Modernitetens 
reflexivitet (Giddens 1999, s. 26f.) har haft en viss betydelse, eftersom den influerat en 
del av respondenterna till att revidera sin syn på kvalitetslitteratur. Nyckelordet är 
balans mellan kvalitets- och populärlitteratur. Det synsättet förstärker barnens 
yttrandefrihet och tillgänglighet till information, enligt vår mening.  
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8.6 Tillgänglighet till IT 
 
För att ett samhälle ska utvecklas i nutidens kunskapssamhälle är det viktigt att 
folkbiblioteket erbjuder barn och vuxna fri tillgång till informationsteknologi. Om 
biblioteken inte tillhandahåller informationsteknik och användarundervisning kan 
informations- och kunskapsklyftorna i samhället växa och barn som vuxna riskerar att 
delas in i ett A- och ett B- lag (Drotner 2000, s.11). IT-propositionen52 betonar 
folkbibliotekens viktiga roll för alla medborgares tillgång till information via nätet i 
Sverige och måldokumenten53 ger riktlinjer för hur respondenterna kan tillämpa 
tekniken på bästa möjliga sätt i biblioteksverksamheten på Irland. Hur förhåller sig 
respondenterna till riktlinjerna i måldokumenten och till Barnkonventionens artikel 17? 
 
På alla de intervjuade barnbibliotekariernas bibliotek finns det datorer som barnen kan 
använda. En del barn har tillgång till datorer på barnavdelningen, medan andra på grund 
av platsbrist och bristande ekonomi får samsas med vuxna användare. Trots att 
barnbibliotekarierna har för avsikt att försöka inkorporera elektroniska medier på 
biblioteket, begränsas deras handlingar av strukturella faktorer som ekonomi. Det är en 
förklaring till att det elektroniska medieutbudet varierar mellan respondenternas 
barnavdelningar. En ytterligare orsak till att det elektroniska utbudet varierar på 
biblioteken vill vi förklara med modernitetens reflexivitet. Giddens syftar här till att vi 
ständigt möts av nya idéer och ny kunskap som innebär ständiga förändringar (1998, s. 
48). Alla människor tar inte till sig förändringarna lika snabbt. Lundgren skrev år 1994 
att barnbibliotekarierna inte hade funnit sin plats inom den tekniska utvecklingen (1995, 
s. 6ff.). Vi tror att alla våra respondenter är medvetna om informationsteknologins 
betydelse för barns sociala utveckling, men att några på grund av ålder och egna 
intressen, kanske fortfarande prioriterar boken vid ekonomiska nedskärningar.  
 
Seans budget har halverats sedan fjolåret, vilket kan ha medfört att han valt att prioritera 
böcker framför elektroniska medier. Vid studiebesöket fanns det inga Cd-rom skivor för 
barn, möjligen var de utlånade, men sannolikheten är nog större att det antingen inte 
fanns några, eller mycket få. Cecilia löser problematiken med nedskärningar på ett annat 
sätt än Sean. I kristider föreslår hon att biblioteket ska köpa in färre titlar av alla 
medieformat. Cecilias och Seans olika val är två konkreta exempel på det Giddens 
benämner som reflexivitet (2003, s. 3). Aktörerna står inför ett val och väljer utifrån sin 
intuition och kunskap det alternativ som de tror kommer att ge bäst utslag i 
verksamheten (ibid., s. 10) . Enligt Giddens kan människans handlingar trots att han 
handlar utifrån medvetna intentioner och val leda till oavsedda konsekvenser (ibid., s. 
26f.). Det skulle kunna innebära att aktörerna i själva verket inte har kontroll över 
konsekvensen av handlingen. Det man kan konstatera är att de olika valen kommer att 
påverka biblioteksstrukturen och användarnas tillgänglighet på vitt skilda sätt. Vi menar 
att Cecilias val harmonierar bättre än Seans med Barnkonventionens artikel 17. Det som 
inte framgår av resultatet är att på Seans bibliotek består användargruppen av betydligt 
fler vuxna än barn, vilket kan vara en förklaring, till hans handlande. 
 
Användarundervisning av OPAC-katalogen eller Internet är ovanligt på de irländska 
respondenternas bibliotek. Ett flertal bibliotekskataloger hos respondenterna i Sverige 
har barnanpassade ämnesord för skönlitteratur, vilket underlättar barnens tillgänglighet. 
                                                                 
52 Regeringens proposition 1995/96: 125. 
53 Branching Out: a new public library service, Joining Forces Delivering Libraries and Information 
Services in the Information Age och Policy Statement on Library Services to Children and Young People. 
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Trots att OPAC-katalogen inte har anpassats för barn är majoriteten av de irländska 
respondenterna av uppfattningen att katalogen är användarvänlig och lätt att navigera. 
Detta resonemang upplever vi vara starkt förknippat med den bristande 
användarundervisningen, som finns på respondenternas barnavdelningar. Róisín är den 
enda irländska barnbibliotekarien som är kritisk till OPAC-katalogen. Róisíns reflektion 
över katalogens brister har gjort henne mer medveten om vikten av 
användarundervisning. Giddens menar att människan är kompetent och kunnig, vilket 
medför att han kan reflektera över sina beslut, påverka dem och handla annorlunda 
(ibid., s. 3 ). I praktiken genomför Róisín, Ciara och Fíona på grund av tidsbrist och 
personalresurser enbart introducerande användarundervisning för nya användare av 
bibliotekskatalogen och Internet. 
 
De svenska respondenterna beklagar sig även över bristande resurser. Det har inte 
hindrat dem från att försöka genomföra användarundervisning av bibliotekskatalogen 
för barn. Användarundervisning för faktasökning i olika databaser sker inte på  
barnavdelningarna, utan det är en uppgift vars ansvar vilar på skolbiblioteken. Britta är 
den enda barnbibliotekarien, bland våra respondenter, som kombinerar nytta med nöje i 
användarundervisningen. Barnen tycker att det är roligt att finna svaren på frågorna, 
samtidigt som de lär sig att navigera i katalogen. Det är en arbetsmetod som fungerar 
utmärkt när det finns många barn, men endast en barnbibliotekarie. 
Användarundervisning för barn är som Koren hävdar viktigt, för det lär dem att finna 
relevant information (2000, s. 273). 
 
I Sverige är alla respondenternas bibliotek uppkopplade till webbsidan Barnens 
bibliotek, där tjänsten Fråga bibliotekarien finns tillgänglig. Ingen av de intervjuade 
barnbibliotekarierna känner till söktjänsten Ask a librarian på Irland. Fråga 
bibliotekarien är en relativt ny tjänst på Irlands universitet och existerar inte på något 
folkbibliotek i landet. Sean och Róisín bekräftar att deras bibliotekskataloger inte finns 
tillgängliga elektroniskt för användaren, vilket är en förutsättning för tjänsten. Det finns 
ingen nationell samkatalog som Libris, som gör det möjligt att länka 
bibliotekskatalogerna till varandra på Irland. Ovanstående faktorer kan vara förklaringar 
till varför barnbibliotekarierna inte är bekanta med tjänsten Fråga bibliotekarien.  
 
8.7 För- och nackdelar med filter på barnbibliotekens datorer 
 
I etiska frågor är det svårt att avgöra vad som är rätt eller fel. Det förklarar 
barnbibliotekariernas tillvägagångssätt och ställningstaganden inom den etiska debatten 
om Internet och barn. Majoriteten av respondenterna är eniga om att en av deras främsta 
uppgifter är att ge barn tillgång till information, men att barnet måste skyddas från 
oetiskt material.  
 
Filter är ett sätt att försöka hindra barn från att upptäcka oetiska webbsidor på 
barnavdelningen. Drotner anser att det finns inget filter på dagens marknad som ger ett 
hundraprocentigt skydd. Dessutom inskränker det barnens yttrandefrihet och ger en 
falsk trygghet på bibliotek (Drotner 2000, s. 17). Vi upplever precis som Drotner att 
mjukvaran tenderar att blockera relevanta sidor och släpper igenom oseriöst material.  
 
Drotner föreslår att alla datorerna ska vara synliga från biblioteksdisken (ibid., s. 17).  
Även Sean och Britta anser att datorskärmarna bör vara synliga från disken. Det 
tillvägagångssättet anser vi vara ett fruktbart sätt på mindre barnavdelningar, men 
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svårare att tillämpa på större bibliotek. Där kan istället varningstexter över datorerna 
fylla en funktion för barn som kan läsa, en metod som Elisabeth använder på sitt 
bibliotek. 
 
I vår undersökning är Fíona den enda barnbibliotekarien som är positivt inställd till att 
installera filter i datorerna. Eftersom hon inte kunde utveckla och argumentera för 
filtrets betydelse har vi funderat över om hennes okunskap förhindrar henne från att inse 
frågans komplexitet. De övriga barnbibliotekarierna är mer kritiska till filtrets funktion.  
 
Några barnbibliotekarier har valt att inte använda filter för det ger inget 
hundraprocentigt skydd. Istället har de infört åtgärder som åldersrestriktion.  
Men i praktiken bör man nog fundera över i vilken utsträckning målsmans underskrift 
skyddar barnets surfande på biblioteket? Genom att göra föräldrarna medvetna om 
bibliotekets Internetregler, ger man dem förutsättningar att tillsammans med sina barn 
diskutera för- och nackdelar med Internet. Eftersom barn under 12 år och under 16 år 
måste ackompanjeras av en vuxen vid Internetanvändning på Róisíns respektive Ciaras 
bibliotek, begränsas barnens tillgänglighet till information. Den begränsningen strider 
mot barnens yttrandefrihet. 
 
Britta försöker skydda de mindre barnen från oetisk information, genom att inte tillåta 
barn över 12 år att använda barnavdelningens datorer, eftersom en del tonåringar roar 
sig med att lägga in oetiska sidor som bokmärken. Britta visar att gränsen mellan att 
skydda och förbjuda är hårfin och lätt att överträda. Trots att hennes avsikt är god får 
hennes förfaringssätt oavsedda följder. Giddens menar att människors medvetna 
handlingar ofta kan leda till oavsiktliga konsekvenser (2003, s. 26f.). När Britta 
förbjuder ungdomarna att använda datorerna på barnavdelningen får det som 
konsekvens att alla barn, även de som inte varit involverade i trakasserierna, blir utsatta 
för diskriminering. Detta strider mot Barnkonventionens andra artikel och Unescos 
folkbiblioteksmanifest, som förespråkar att folkbiblioteket ska vara en öppen och 
demokratisk plats för alla medborgare (Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 2000, s. 
11f.). Brittas handlande inskränker även på barnens yttrandefrihet, vilket strider mot 
Barnkonventionens artikel 13 och IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 
(IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 1999, s. 2). 
 
Att förbjuda väcker och stimulerar nyfikenheten hos människan, vilket Cecilia har 
upptäckt på sitt bibliotek. Därför är det ingen lösning på problemet. Koren anser att det 
är varje enskild barnbibliotekaries ansvar att utbilda barnet i Internet och etik (2000, s. 
278). Med utbildning följer vanligtvis kunskap, vilket kan ge en större förståelse för 
problematiken, vilket indirekt kan skola barnet att skilja mellan etiskt respektive oetiskt 
material. Cecilia är en av våra respondenter som aktivt försöker att lära barnen genom 
att peka på riskerna med att använda Internet. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är den enskilda aktörens kunskaper, när de 
appliceras i handlingar som påverkar biblioteksstrukturen (Giddens 2003, s. 27).  Detta 
är synligt hos respondenterna som påverkar barnets tillgänglighet till Internet på 
biblioteken på olika sätt. Att ge barn utbildning i Internet och etik och att placera datorer 
inom synhåll från disken, är två arbetsmetoder som ligger i linje med våra egna 
personliga åsikter, eftersom de upprätthåller yttrandefriheten på barnavdelningen. 
Eftersom Barnkonventionens artikel 13 är tolkningsbar föreslår Drotner att varje land 
ska ställa upp etiska regler i kulturmålen (2000, s. 16). Enligt Söderqvists 
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magisteruppsats finns det inga gemensamma rik tlinjer för användning av Internet på 
barnbibliotek i Sverige (2002, s. 76). På Irland har man publicerat Public Internet 
access policies in public libraries: Recommendations to public library authorities 2001. 
Vi anser att det är viktigt med en fortsatt diskussion om Internet och etik.  
 
8.8 Artikel 23 – funktionshindrade barn 
 
Barnkonventionen är tydlig beträffande barn med funktionshinder. Alla barn ska 
behandlas lika och ingen får diskrimineras på grund av ett funktionshinder. Barn med 
funktionshinder ska ha samma rätt till fritid och utveckling som friska barn. 
Respondenterna bekräftar att mycket har gjorts på biblioteken för att underlätta 
tillgängligheten, men fortfarande saknas åtgärder, innan de funktionshindrade kan ta del 
av bibliotekets utbud, utan inskränkningar.  
 
Två av de undersökta biblioteken i Sverige och två på Irland har ont om utrymme på 
barnavdelningarna. Det går inte att förflytta sig med rullstol överallt för att nå medierna. 
Respondenter i Sverige berättade om läs- och skrivstugor som står tomma och om 
specialutbildade tekniker, som är utan arbete för att barnen har svårt att ensamma 
besöka biblioteket, sedan färdtjänsten och den personliga assistenten dragits in. Detta 
bekräftas i Barnombudsmannens rapport till regeringen  Myndigheten kräver att rätten 
till färdtjänst stärks i den nya  färdtjänstlagen, som i dagsläget saknar ett barnperspektiv 
(Många syns inte men finns ändå 2002, s. 57f.). Äppelhyllan med samlat utbud av 
medier för funktionshindrade har blivit ett begrepp på svenska bibliotek. 
Huvudbiblioteken i kommunerna har ett stort urval av medier som de vid behov lånar ut 
till filialbiblioteken. Daisytalböcker och Daisybandspelare är idag lyckade satsningar på 
respondenternas bibliotek och efterfrågas allt mer, enligt våra respondenter.   
 
På Irland har regeringen satsat på att förbättra de funktionshindrades situation. I 
dokumenten: Branching Out: A new public library service och Library Access  beskrivs 
hur man bl.a. kan förbättra tillgängligheten (1998, s. 53f.; 2003, s. 3-26). Målet är att 
2006 skall alla bibliotek på Irland vara fysiskt tillgängliga för rörelsehindrade 
(Branching Out: A new public library service 1998, s. 53f.). Respondenterna berättar att 
biblioteken idag lättare kan få igenom handikappanpassade ombyggnader av 
bibliotekslokalerna. Biblioteken kan köpa in mer teknisk utrustning och anpassade 
medier än tidigare. Den förändringen kan härledas till bl.a. samhällets och politikernas 
förändrade syn på begreppet demokrati (Dempsey 2003, s. 59). 
  
I Sverige finns det fler styr- och måldokument om hur biblioteken kan tillmötesgå 
funktionshindrades behov än på Irland. Enligt Giddens kan människans handling både 
vara strukturerad och strukturerande (1979, s. 5). De svenska respondenterna har till 
skillnad från de irländska haft en större möjlighet att både påverkas av och påverka 
styrdokumenten under en längre tidsperiod. Det kan vara en förklaring till att de 
svenska respondenterna har uppmärksammat funktionshindrades behov på bibliotek mer 
än på Irland. Ytterligare en förklaring kan vara att några av de undersökta biblioteken 
har delat in verksamheten i olika ansvarsområden. På Cecilias och Annas bibliotek finns 
en specialutbildad bibliotekarie som ansvarar för all verksamhet för de 
funktionshindrade. 
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8.9 Artikel 30 – Minoritetsgruppers rätt till eget språk och egen kultur 
 
Respondenterna i Sverige arbetar alla i invandrartäta kommuner. De är vana vid att 
möta barn från främmande kulturer. Irland är inte längre ett utvandrarland utan tar idag 
emot människor av många olika nationaliteter. De irländska barnbibliotekarierna 
berättar om statliga bidrag för inköp av mångkulturella böcker och olika aktiviteter 
ämnade speciellt för invandrare. På Irland startar ett nytt forskningsprojekt, som ska 
undersöka hur bibliotekarier bemöter invandrargrupper. 
 
Bibliotekslagen i Sverige ger invandrare och flyktingar rätt till medier på sitt hemspråk. 
Barnkonventionen poängterar allas rätt till sitt eget språk, kultur och religion. Koren 
påpekar att artikel två i Barnkonventionen handlar om att barn inte får diskrimineras på 
bibliotek (1998, s. 4). Det innebär att biblioteken bör visa barnen respekt genom att 
tillhandahålla medier på efterfrågade språk, trots att det innebär merkostnader. Nordin 
Siebolds, framhåller hur viktigt det är att bibliotekarierna blir medvetna om att 
språkfrågan är ytterst känslig för invandrarbarnen (1994, s. 114ff.). 
 
Arbetsmetoderna och aktiviteterna varierar allt efter barnbibliotekariernas intresse för 
och kunskap om de olika nationaliteterna i närområdet. Cecilias bibliotek arbetar aktivt 
för att nå invandrarbarnen genom att erbjuda sagostunder på olika språk. Doris bibliotek 
har för närvarande endast sagostunder på svenska, men hon är noga med att framhålla 
för föräldrarna hur viktigt det är att barnen blir tvåspråkiga. Alla respondenterna möter 
invandrarbarn, men ingen förutom Anna berättar om uppsökande verksamhet bland 
invandrarfamiljer. Elisabeths kommun hade tidigare en invandrarsamordnare anställd på 
biblioteket, men idag på grund av kommunens dåliga ekonomi, prioriteras inte 
verksamhet för invandrarbarn. Biblioteken på Irland ordnar mycket aktiviteter i 
jämförelse med Sverige. Ett år samarbetade flera bibliotek inom ett projekt inriktat 
enbart på invandrarbarn i området. Alla intervjuade barnbibliotekarier är överens om att 
de arbetar i ett mångkulturellt samhälle och att det är viktigt att integrera invandrarna i 
samhället samtidigt som de har rätt att bevara sin egen kultur och sitt eget språk. Enligt 
Giddens känntecknas sen- och högmodernitet av en radikalisering av modernitetens 
grunddrag (1999, s. 274). Vi tycker oss se en parallell mellan begreppet modernitet och 
immigration. I vår studie berättar barnbibliotekarierna att det mångkulturella samhället 
har förändrat deras arbetssituation. Arbetsmetoderna och aktiviteterna varierar allt efter 
barnbibliotekariernas intresse för och kunskap om de olika nationaliteterna i 
närområdet. Det bekräftar Giddens uppfattning att strukturen endast kan förändras när 
aktören väljer att agera (Kaspersen 2003, s. 494). 
 
Britta har många flyktingar som besöker biblioteket, men hon är inte intresserad av 
någon uppsökande verksamhet eller aktivitet som riktar sig mot flyktingarna. Det ligger 
i deras eget intresse att ta reda på var det finns bibliotek och vad det har att erbjuda, 
enligt Britta. Elisabeths bibliotek har besök av många invandrarbarn, vilka är flitiga 
användare av Internet. Biblioteket tvingas till att prioritera användarna från Komvux 
och gymnasieskolan, eftersom de tillhandahåller datorerna, vilket gör att alla barn blir 
diskriminerade. 
 
8.10 Barnbibliotekariernas informationsskyldighet 
 
Konventionsstaterna har en skyldighet att aktivt informera barn och vuxna om 
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Barnkonventionens principer. Koren anser att biblioteken har ett ansvar att sprida de 
mänskliga rättigheterna, men i praktiken finns det stora kunskapsbrister hos personalen 
på de enskilda biblioteken. Koren är av den uppfattningen att barnbibliotekarierna själva 
behöver mer utbildning om Barnkonventionen innan de kan realisera principerna fullt ut 
på biblioteket. Hon föreslår att organisationer som Unicef och IFLA ska samarbeta, för 
att skapa ett gemensamt internationellt utbildningsprogram (Koren 2000, s. 279). 
 
De irländska barnbibliotekarierna ligger efter sina svenska kollegor när det gäller 
utbildning och kunskap om Barnkonventionen. En förklaring kan vara att Irland 
ratificerade konventionen betydligt senare och att den ännu inte har blivit lika 
omdebatterad på det lokala planet i samhället. Vi fick också uppfattningen att de 
irländska respondenterna oftare har större befogenheter att fatta egna beslut, utan att 
behöva konsultera auktoriteter, styrdokument och målsättningar. Giddens menar att de 
flesta regler inte är nedskrivna, utan skapas och reproduceras genom aktiv handling. De 
informella reglerna är oftast betydelsefullare i aktörernas sociala omgivning (Johansson 
1995, s. 47f.). 
 
Trots att flertalet respondenter i Sverige har fått utbildning om Barnkonventionen 
uppfyller de inte alltid artikel 42:s mål. Koren skriver att det inte är tillräckligt med att 
lägga fram informationsbroschyrer om rättigheterna utan biblioteket bör skapa en 
informationshörna på barnavdelningen med all samhällsinformation tillgänglig (2000, s. 
279). Två av biblioteken i Sverige saknade informationsmaterial om konventionen. 
Endast ett bibliotek hade trots brist på utrymme ordnat en informationshörna med 
samhällsinformation inklusive litteratur och broschyrer om Barnkonventionen. Samtliga 
irländska respondenter saknar informationsmaterial att dela ut om konventionen. 
 
Koren uppmuntrar biblioteken att fira den internationella barndagen (ibid., s. 279). 
Elisabeths kommun har anammat idén och arrangerar årligen en stor tillställning där 
politiker, hjälporganisationer, sociala institutioner och barnen själva samarbetar, för att 
informera allmänheten om barnens rättigheter. Flera av våra respondenter i Sverige 
påpekade att Internationella barndagen kolliderar med nationella läsveckan som stjäl 
uppmärksamhet ifrån barndagen. På Irland slukar barnboksfestivalen i oktober resten av 
årets budget och resurserna räcker ofta inte till för att ordna fler aktiviteter för barnen. 



 
 

86 
  

 
 

9 Diskussion och slutsatser 
 
Ett av våra urvalskriterier var att intervjua barnbibliotekarier från stad och landsbygd, 
för att se om det fanns några skillnader mellan hur de uppfattade och realiserade 
Barnkonventionen i praktiken. I resultatet och analysen visade det sig att det fanns inga 
markanta skillnader mellan respondenterna från landsbygden och storstaden. Resultatet 
och analysen visar att respondenternas uppfattningar och tillämpningar av 
Barnkonventionen skiljer sig åt mellan Irland och Sverige, men även mellan aktörerna 
inom ett och samma land. Alla respondenter anser att Barnkonventionen har förändrat 
barnens situation till det bättre. Barnkonventionen hjälper till att sprida budskapet om en 
förändrad syn på barnet. FN:s barnkonvention innebär att barn erkänns som fullvärdiga 
människor med egna rättigheter (Barnkonventionen, artikel 2). 
 
9.1 Vilka reflektioner och uppfattningar uppstår kring 
Barnkonventionen? 
 
Majoriteten av respondenterna på Irland uppfattar Barnkonventionen som ett 
allmängiltigt styrdokument, som de själva liksom folk i allmänhet vet för lite om. 
Endast Róisín och Fíona ser möjligheterna med Barnkonventionen, och har en 
benägenhet att sporadiskt referera till den. Róisín anser att det finns inget styrdokument 
som är lika passande och övergripande som Barnkonventionen för 
barnbiblioteksverksamheten. Påståendet överensstämmer med de måldokument som 
finns för barnbibliotek på Irland (se avsnitt 3.5). Sedan Barnkonventionen ratificerades 
har Róisín uppmärksammat en förändring i attityden till barnverksamheten. Nu 
prioriteras inte längre vuxenverksamheten framför barnverksamheten, enligt Róisín. 
Ciara anser att nätverk eller ett samordnande organ skulle kunna vara ett fruktbart sätt 
att tillämpa Barnkonventionen i praktiken. Ciara påpekade att en bibliotekarie på city 
councils har det övergripande ansvaret över alla styrdokument. Det kan vara en orsak 
till att de irländska respondenterna inte känner det personliga ansvaret för att hålla sig 
ajour med styr- och måldokument. Det överlåtandet kan påverka respondenternas 
uppfattning av Barnkonventionen. 
 
Enligt Róisín går Barnkonventionen, till skillnad från många andra styrdokument, att 
tillämpa på alla bibliotek i praktiken, utan att det fordras ekonomiskt bidrag. Att 
Barnkonventionen inte skulle behöva något ekonomiskt stöd är en intressant iakttagelse 
hos Róisín. Med uppfattningen skiljer hon sig markant från de svenska och de övriga 
irländska respondenterna. De svenska respondenterna är uttryckligen besvikna över 
politikernas ekonomiska indragningar för bl.a. barnbiblioteket. Majoriteten av de 
irländska respondenterna anser att mål- och styrdokument är omotiverade ifall det inte 
finns tillräckliga ekonomiska resurser att genomföra målen. Vi anser att det finns ett 
fåtal artiklar som t.ex. nummer 12, som barnbibliotekarierna kan tillämpa, utan att det 
fordras ekonomiskt stöd. För att barnets bästa ska kunna tillgodoses kräver majoriteten 
av artiklarna en adekvat budget. 
 
De svenska barnbibliotekarierna är alla förtrogna med Barnkonventionen. Samtliga 
respondenter anser att dokumentet fått en allt starkare ställning på biblioteket. Den finns 
där i bakhuvudet som en ständig erinran om att inte glömma bort föresatserna med 
arbetet, även om den inte diskuteras dagligdags. Vi kan konstatera att de svenska 
respondenternas uppfattningar om Barnkonventionen är i större grad enhetliga, än de 
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irländska. Det tror vi beror på att deras uppfattningar modulerats av bl.a. utbildning. 
 
Utbildning, rapporter och broschyrer har visat sig vara en bra arbetsmetod för att öka 
barnbibliotekariernas kunskaper om Barnkonventionen i Sverige. Nätverken som de 
svenska respondenterna ingår i tillsammans med regionbibliotek och 
barnbibliotekskonsulenter är ytterligare ett fruktbart sätt att stimulera debatten om 
Barnkonventionen och barnbibliotekariernas uppfattningar (se avsnitt 2.4 & 3.4). För att 
debatten inte ska stagnera utan fortsätta att utvecklas på det lokala biblioteksplanet i 
Sverige, fordras det, precis som Cecilia föreslår, att styrdokumentet skrivs in i fler 
lokala måldokument och att barnbibliotekarier träffas och diskuterar hur man kan tolka 
dokumentet. Genom mötena anser vi att barnbibliotekarierna kan få en möjlighet att 
rannsaka sin egen tolkning av Barnkonventionen, vilket enbart kan gynna 
barnbiblioteksverksamheten. Doris framhåller att det är viktigt att själv aktualisera 
styrdokumentet. Med Doris uppfattning tror vi att det finns möjligheter att 
barnbibliotekarie rnas uppfattningar om Barnkonventionen kan justeras. 
 
En gemensam nämnare för de irländska respondenterna är att de har en positiv attityd 
gentemot politikernas agerande för att förverkliga Barnkonventionen i praktiken. Den 
uppfattningen kan verka lite absurd, med tanke på att Barnkonventionen ännu inte har 
realiserats i någon större utsträckning på det lokala planet. I själva verket är 
uppfattningen ganska naturlig, för det är svårt för människan, om ens möjligt att 
kritisera något med bristfälliga kunskaper. Man skulle kunna hävda att vår okunskap 
bedrar oss, för vi inser ofta inte vad som skulle kunna förbättras förrän vi förstår och har 
redskapen att justera ändringen. Samtidigt kan man säga att okunskap är en form av 
överlevnadsmekanism som skyddar oss från att ständigt leva med tanken att inte räcka 
till. Den problematiken konfronteras barnbibliotekarierna med i Sverige. Här har 
politikerna, enligt respondenterna, många gånger lovat att ta hänsyn till barnets bästa 
vid beslutsfattande, men löftena fullföljs inte i praktiken. Det ger oss en förståelse för 
barnbibliotekariernas frustration och negativa uppfattning av politikernas attityd 
gentemot Barnkonventionen. 
 
Artikel fyra betonar det samhällsekonomiska perspektivet. Barnets bästa gäller även på 
den lokala nivån i budgetarbetet. Några av respondenterna i Sverige upplever att deras 
roll som barnbibliotekarier inte är lika viktig som vuxenbibliotekariernas. Vi inser att 
respondenterna ofta har en tuff arbetssituation, eftersom de hela tiden måste kämpa för 
att få tillräckligt med utrymme för barnen på biblioteket. Anna påpekar att de ständigt 
måste påminna varandra om att de kan använda Barnkonventionen som ett verktyg i sitt 
arbete för att förverkliga målen på barnavdelningen. Doris säger att vuxenavdelningen 
bör bli varse att Sverige har ratificerat Barnkonventionen. Det innebär att vid alla 
åtgärder som berör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet. I budgetarbetet 
gäller ”... till det yttersta av sina tillgängliga resurser ...” (se bilaga 6, artikel fyra).  
 
Ingen av barnbibliotekarierna har under intervjuerna påpekat att de uppfattat 
Barnkonventionen som svårtolkad. Det är intressant, med tanke på att 
Barnkonventionen är öppen för egna tolkningar. Vi tror att en del av respondenterna inte 
ser de olika tolkningsmöjligheterna. Respondenterna är kanske tillfreds med den 
tolkning som de har gjort. Det är ett synsätt som vi anser vara mindre tillfredsställande, 
för det begränsar möjligheterna till att förändra barnbiblioteksverksamheten till det 
bättre. 
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9.2 Hur arbetar barnbibliotekarier för att uppfylla Barnkonventionens 
mål? 
 
Det finns en markant skillnad mellan hur de svenska och irländska barnbibliotekarierna 
försöker att uppfylla Barnkonventionens mål. I Sverige har respondenterna 
uppfattningen att de kan och vet hur Barnkonventionen ska tillämpas för att barnets 
bästa ska tillgodoses. De har goda kunskaper om Barnkonventionen, men vi anser att 
deras tolkning ibland leder till att de låter egna intressen gå före barnets bästa.  
 
Giddens betraktar rutiner som informella regler (2003, s. 90). Vi anser att de informella 
reglerna oftast styr barnbibliotekariernas handlingar på Irland.  I vår studie har vi 
konstaterat att respondenterna på Irland är mer försynta och medger mer än kanske 
nödvändigt, att de inte arbetar efter Barnkonventionens riktlinjer. I själva verket arbetar 
de på en praktisk nivå i linje med en del artiklar. Med det menar vi att kunskapen 
uttrycks sällan explicit och barnbibliotekarierna utför regelbundna rutiner som de inte 
behöver reflektera över.  
 
Respondenterna i Sverige bekräftar att biblioteksverksamheten planeras genom 
regelbundna möten som sträcker sig över ett längre tidsperspektiv. Till skillnad från de 
svenska respondenterna upplever Ciara att de aldrig har tid att sitta ner, diskutera och 
ventilera idéer. På Ciaras bibliotek är man enbart fokuserad på den dagliga 
verksamheten. Vi har uppmärksammat en skillnad mellan arbetssätten och hur 
barnbibliotekarierna uppfyller Barnkonventionens mål i praktiken. De irländska 
respondenterna tillämpar Barnkonventionen mer spontant. Fiona påpekar att det 
viktigaste är inte att man bokstavligen vet vad som står i dokumentet, utan att man 
tillämpar det i praktiken. I Sverige tenderar respondenterna att följa Barnkonventionen 
och andra styrdokument relativt noggrant. Det arbetssättet medför att dokumentet 
aktualiseras och glöms inte lika lätt bort. Med noggrannheten riskerar aktören att bli 
hämmad och för fokuserad på vad det är man ska uppfylla, istället för att spontant 
förverkliga målen. Vi tror att det är viktigt att det finns en balans, att 
barnbibliotekarierna både kan tillämpa dokumentet spontant och att de samtidigt är 
medvetna om riktlinjerna. 
 
Vi har spekulerat i vad orsaken kan vara till att majoriteten av barnbibliotekarierna inte 
samarbetar med andra institutioner om Barnkonventionen. Respondenterna påpekar ofta 
att tidsbrist och personalresurser försvårar samarbetet. De två faktorerna är nog mer en 
ursäkt, än reella faktorer. I själva verket handlar det nog om den enskilda aktören som 
inte insett hur ett samarbete utifrån Barnkonventionen kan gynna biblioteket och 
samhället i stort. Att ingå i projekt som Elisabeth gör om Barnkonventionen, är en 
arbetsmetod som ger henne en möjlighet att konkretisera för- och nackdelarna med 
samarbetet. Det ger Elisabeth en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning och ta 
lärdom av andra projekt. Samarbetet anser vi vara en förutsättning för att diskussionen 
om Barnkonventionen ska bibehållas i samhället. Meningsutbytet kan leda till 
kedjereaktioner, som medför att även politikerna blir mer medvetna om hur de bör agera 
för att barnets bästa intressen ska tillgodoses.  
 
Biblioteken kan uppmuntra barnens yttrandefrihet, artikel 13, genom att ge alla barn lika 
möjlighet till att både vara mottagare och skapare av kultur. Det förutsätter att det finns 
ett rikt utbud av medier och programverksamhet på bibliotekets barn- och 
ungdomsavdelning. De irländska och svenska respondenterna har olika tillvägagångssätt 
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vid urvalet av medier. Respondenterna har en valmöjlighet, vilket får som konsekvens 
att de svenska barnbibliotekarierna väljer färre medier i olika format, medan de 
irländska väljer bort vissa medieformat, för att kunna köpa in fler exemplar av andra. De 
irländska respondenternas val harmonierar mindre väl med artikel 17, som framhåller att 
alla barn ska ha tillgång till information från olika källor, vilket innebär att barnet bör ha 
tillgång till ett brett medieutbud, snarare än ett snävt. Resultatet blir att de undersökta 
biblioteken i Sverige har ett större utbud av olika medier att erbjuda barnen. En orsak är 
att de svenska folkbiblioteken från början satsade mer resurser på barnbiblioteken än de 
irländska (se avsnitt 2.2). En annan orsak är att de irländska respondenterna prioriterar 
boken framför elektroniska medier i högre grad. Däremot väljer de irländska 
respondenterna att köpa in mycket mer populärlitteratur än sina svenska kollegor.  
 
För barn som inte har en video hemma ges möjlighet på Ciaras bibliotek att titta på film. 
Även om det kan tyckas att barnbiblioteket inte borde användas som en biosalong, anser 
vi att Ciaras initiativ uppmuntrar tillgängligheten till information. När Ciara och Róisín 
inrättar arkiv med kopierat material för barnen, arbetar de efter artiklarna 13 och 17 ur 
Barnkonventionen och IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet (2004, s. 
2). Trots att Ciaras och Róisíns avsikter är goda, strider deras handling mot lagen om 
upphovsrätt. Det som framförallt skiljer de båda länderna åt i arbetssätt, är att de 
irländska respondenterna anordnar mycket mer aktiviteter på biblioteket. 
Sammanfattningsvis konstaterar vi att de irländska aktörerna har större frihet att agera 
efter sina egna och användarnas intressen och önskemål för att locka barn till 
biblioteket. 
 
Unescos folkbiblioteksmanifest och alla våra respondenter instämmer att 
barnavdelningen måste vara inbjudande för alla barn. Eftersom en del respondenter 
ännu inte funnit metoder för att inkorporera tonåringarna i verksamheten, finns det 
fortfarande mycket som kan förbättras innan de uppfyller målen i Barnkonventionen 
och Unescos folkbiblioteksmanifest om att nå alla barn (Unescos folkbiblioteksmanifest 
1994 2000, s. 10f.). För att barnbibliotekarierna inte ska förlora greppet om 
användargruppen, fordras det ett starkt engagemang för att fånga upp tonåringarna i 
verksamheten, vilket Elisabeth, Anna, Ciara och Fíona visar. 
 
Enligt Sinéad räcker det inte att barnbiblioteken erbjuder ett rikt utbud av medier, 
barnen måste också kunna tillgodogöra sig informationen. Britta har visat att det går att 
genomföra användarundervisning som är rolig och lärorik. Hennes 
användarundervisning av katalogen är ett exempel på hur man kan göra information 
tillgänglig. Genom att placera datorerna inom synhåll försöker en del av respondenterna 
att skydda barnen från oetiskt material, utan att för den skull beröva dem rättigheten till 
informationen som filter kan ta bort. Det tillvägagångssättet anser vi harmonierar väl 
med Drotners förslag och Barnkonventionens sjuttonde artikel (Drotner 2000, s. 17). 
Rydsjö skrev 1997 att det fanns en målkonflikt mellan barnbibliotekets roll som 
kunskapscentrum inriktat mot litteratur kontra datorer (1997, s. 39f.). Vi upplever att 
konflikten fortfarande existerar idag i och med att en del respondenter prioriterar boken 
framför andra medier. 
 
När barnbibliotekarierna arbetar aktivt för att tillgodose barnets rättigheter och inte sina 
egna intressen, anser vi att de arbetar för barnets bästa. Bland respondenterna finns det 
aktörer som lägger ner hela sin själ för att tillfredsställa barnens behov, medan andra 
väljer att agera i den del av verksamheten, som de anser vara tilltalande. Några konkreta 
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exempel är barnbibliotekarierna som kämpar för lika budget och personalstyrkor mellan 
barn och vuxenavdelningen. Ett ytterligare exempel är barnbibliotekarierna som skriver 
sina egna målsättningar och handlingsplaner för barnavdelningen. De respondenter som 
begränsar barnens användning av Internet arbetar inte för barnets bästa. Precis som 
Koren, Krohn Strömshed & Nilsson anser vi att barnets bästa inte tillgodoses när det 
inte finns utbildad personal på alla bibliotek (1998, s. 4; 2002, s. 66f.). Både i Sverige 
och på Irland finns det en del respondenter som inte har en renodlad barnbibliotekarie 
tjänst. Vi har funderat över om tjänsten påverkar bibliotekariernas handlingssätt för att 
realisera Barnkonventionens mål. Av naturliga själv kan barnbibliotekarier fokusera 
enbart på barnbiblioteksverksamheten till skillnad från de respondenter som ansvarar för 
både barn- och vuxenavdelningen. Det behöver inte innebära att de renodlade 
barnbibliotekarierna uppfyller Barnkonventionens mål bättre, än de övriga 
respondenterna. Vi upplever istället att det ofta är de enskilda aktörernas entusiasm som 
avgör, om de lyckas uppfylla Barnkonventionens mål. 
 
Vi menar att respondenterna inte arbetar för barnets bästa när de ger företräde åt boken 
framför andra medier. Många barn väljer idag elektroniska medier framför böcker 
(Drotner 2000, s. 17). Rydsjö och Lundgren anser att folkbiblioteket måste satsa mer på 
IT för att hjälpa de barn som inte har möjlighet att använda datorer hemma (Rydsjö 
1997 s. 36ff.); Lundgren 1995, s. 6ff.). Giddens menar att reflexiviteten och åtskiljandet 
av tid och rum innebär ständiga förändringar som kan öka människors rådvillhet inför 
den praktiska nyttan av nymodigheter (1996, s. 48). Utifrån en del av respondenternas 
uttalanden upplever vi att det numera är mer accepterat att låna triviallitteratur för 
nöjesläsning, men inte riktigt lika accepterat att använda Internet, enbart för att chatta. 
Vi håller med Doris, som menar att chatt är ett av nutidens sätt att kommunicera. 
Förmodligen är det bara en tidsfråga, innan det har blivit accepterat att chatta på alla 
respondenternas folkbibliotek. I målsättningen På barns och ungdomars villkor (Svensk 
Biblioteksförening 2003) läser vi att ”biblioteket ska vara ett roligt ställe där det händer 
saker”, så vi tror att en förändring är på väg. Vi anser att de svenska respondenter som 
väljer att inte köpa in populärlitteratur, trots barnens önskningar, tillfredsställer enbart 
sina egna behov, vilket strider mot barnets bästa. För oss var det en intressant 
iakttagelse att uppfostrarrollen lever kvar mer i Sverige än på Irland, eftersom det 
ändrade vår förförståelse. Vi tog för givet att de irländska barnbibliotekarierna skulle 
vara mer kritiska till populärlitteratur, eftersom vi antog att irländarna hade en mindre 
liberal syn än svenskarna i vissa samhällsfrågor.  
 
Artikel 12 om barns medbestämmande innebär inte att de vuxna lämnar över ansvaret 
till barnen, utan att barnen deltar i diskussionerna om sin egen miljö och verksamhet på 
biblioteket. Vi håller med Korczak och Koren om att barn utvecklas och växer till 
fullvärdiga människor när de får vara med och påverka sin egen omgivning inte bara 
hemma utan även i samhället (Korczak 1992, s. 43; Koren 1996, s. 73 ). Vi instämmer 
med respondenterna att barnen skall tillfrågas om bibliotekets verksamhet. Flera av 
bibliotekarierna berättade för oss att de var noga med att påpeka för barnen och 
föräldrarna att de välkomnade inköpsförslag om användarna inte hittade medier som de 
sökte efter. På Irland är det vanligt med färdigtryckta önskelistor som barnen kan fylla i 
och lämna i en brevlåda. Vad händer om barnens önskemål inte stämmer överens med 
personalens? Följden kan bli ett besviket barn som inte förstår varför det är fel att önska 
sig en viss bok. Varför låter man inte barnen vara med och bestämma mer än de gör på 
biblioteket? Vi fick uppfattningen att respondenterna visserligen välkomnade barns 
medbestämmande på fler områden än medieförslag, men att de ännu inte hittat några bra 
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arbetsformer för brukarinflytande. Elisabeth har provat att låta barnen bestämma inköp 
till barnavdelningen. Barnens inköp påminde om det barnbib liotekarierna själva skulle 
ha valt. Sean tycker sig veta vad barnen önskar och behöver därmed inte deras 
synpunkter. Ovanstående faktorer har givit oss en bättre förståelse för varför 
barnbibliotekarierna inte låter barnen vara med att bestämma kontinuerligt i 
verksamheten. De olika uppfattningarna uppfyller konventionens artikel 12 mer eller 
mindre tillfredsställande. Vi anser att det är viktigt att bibliotekarierna arbetar vidare 
med demokratiartikeln och försöker hitta nya vägar för barns medverkan i biblioteket.  
 
Barn med funktionshinder har samma lagliga rätt att deltaga i det kulturella livet som 
alla andra personer. I Sverige är de funktionshindrades rättigheter väl tillgodosedda i 
lagar och styrdokument jämfört med Irland. De undersökta biblioteken i Sverige håller 
hög standard när det gäller anpassade medier, men tillgängligheten kan bli bättre, enligt 
respondenterna. Barnombudsmannen anser att färdtjänstlagen behöver revideras för att 
inte diskriminera de funktionshindrade barnen (Barnombudsmannen 2002, s. 57f.). Det 
är en åsikt som även är synlig hos de svenska respondenterna. De irländska biblioteken 
ligger fortfarande efter Sverige beträffande tillgänglighet, teknisk utrustning och 
medieurval, men satsar nu allt mer på att förbättra villkoren för de funktionshindrade. 
Några av respondenternas bibliotek i Sverige har förbättrat servicen genom att utse en 
specialutbildad bibliotekarie, som ansvarar för de funktionshindrades behov. 
 
Tengström ger biblioteken en ny viktig uppgift i det mångkulturella samhället. Han 
anser att bibliotekarierna kan verka för ökad global förståelse genom att ta tillvara 
invandrarnas kunskaper (1998, s 100ff.). Biblioteken kan vara förebilder som i Annas 
kommun, där man anställt bibliotekarier med invandrarbakgrund. De arbetar med 
uppsökande verksamhet bland flyktingar och invandrare. Flertalet av våra respondenter 
i Sverige är överens med Nordin Siebolds om att invandrarbarnens tvåspråkighet skall 
uppmuntras. Barnen ska känna sig stolta över sitt modersmål (Nordin Siebolds 1994, s.  
114ff.). Majoriteten av våra undersökta bibliotek i Sverige har ett rikt bestånd av 
mångkulturella barnmedier. Irland är ett jämförelsevis ungt invandrarland och har 
därmed än så länge ett mindre utbud av mångkulturella medier. Intervjuerna med de 
irländska barnbibliotekarierna har visat att mycket av praktiskt agerande exempelvis 
forskningsprojekt och programverksamhet är på gång, vilket lovar gott inför framtiden. 
 
Artikel 42 innebär att de stater som ratificerat Barnkonventionen har skyldighet att 
informera om konventionen. Barnombudsmannen anser att det inte räcker med att 
konstatera att Barnkonventionen har införlivats med den nationella lagstiftningen för att 
genomföra barnets rättigheter. Det krävs en kombination av åtgärder som t.ex. att skapa 
effektiva styrmedel som politiska beslut och olika utvecklingsmetoder, för att 
genomföra barnperspektivet. En av Barnombudsmannens uppgifter är att informera 
myndigheter och allmänhet om konventionen. (Barnombudsmannen 2003d, s. 1). Koren 
anser att Barnkonventionen är ett ansvar för alla vuxna som möter barn i sitt arbete. 
Målet är att vuxna ska vara goda förebilder och genom sitt sätt att bemöta barn 
levandegöra Barnkonventionen. Vi är överens med Koren om att bibliotek skall sprida 
information om konventionen som är lättillgänglig och förståelig för alla medborgare, 
inklusive språkliga minoritetsgrupper. Bibliotekarierna har en ansvarsfull uppgift i att 
hjälpa barn att få kunskap om sina rättigheter (Koren 2000, s. 275). Det som förvånade 
oss var att ingen av respondenterna arbetar aktivt med att informera konventionens 
huvudrollsinnehavare d.v.s. barnen, om dess budskap. Några av respondenterna har inte 
tänkt på att lägga fram informationsmaterial till användarna. På Irland har ingen av 
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respondenterna sett en broschyr om Barnkonventionen, som de skulle kunna dela ut. Vi 
tror att barnbibliotekarierna i Sverige har varit för fokuserade på hur de kan tillämpa 
styrdokumentet, för att förbättra biblioteksverksamheten, att de rentav glömt bort att 
informera barnen. De flesta inser däremot att Barnkonventionen kan vara ett viktigt 
redskap när de konfronterar politikerna om minskade anslag för barnbiblioteks-
verksamheten. Den används även som riktmärke vid författandet av egna målsättningar. 
 
Respondenterna på Irland anser sig varken ha tid eller resurser att fira internationella 
barndagen. De har valt att prioritera barnboks festivalen, en festlighet där barnens 
intressen står i fokus. I Sverige har flera av våra respondenter etablerat ett samarbete 
med skolorna och firar samtidigt ”läslustdagen” och internationella barndagen. 
Elisabeth har på ett föredömligt sätt visat hur man kan arbeta tillsammans i ett nätverk 
för att uppmärksamma barnens rättigheter. Hon har insett hur viktigt det är att 
biblioteket samarbetar med andra institutioner i kommunen för att få igång olika 
projekt. Vare sig man väljer att fira internationella barndagen eller barnboksfestivalen så 
räcker det inte att belysa barnets rättigheter under en dag eller två veckor. 
Barnkonventionen behöver genomsyra biblioteksverksamheten under hela året. 
 
En tanke som vi har funderat över är om Barnkonventionens artiklar är svåra att 
uppfylla i praktiken? De svenska respondenterna påpekar att politikerna ofta inte 
förverkligar målen. De ekonomiska indragningarna på barnavdelningarna i Sverige har 
försvårat respondenternas arbete för att realisera Barnkonventionens mål. Förutom 
otillräcklig ekonomi har respondenterna inte berättat om några andra faktorer, som 
förhindrar möjligheterna att förverkliga styrdokumentet. Vi anser, precis som några av 
respondenterna, att Barnkonventionen kan, med personligt engagemang, införlivas i 
verksamheten, utan att det krävs stora uppoffringar från personalen. Alla artiklarna som 
valts ut, ligger i linje med folkbiblioteksverksamheten, vilket vi tror underlättar för 
barnbibliotekarierna när de försöker förverkliga målen. Det kan vara en anledning till att 
barnbibliotekarierna inte närmare har reflekterat över svårigheterna med att uppfylla 
Barnkonventionens mål. Vi kan konstatera att det ofta är entusiasterna som försöker att 
uppfylla Barnkonventionens mål, medan en del aktörer väljer att agera i den del av 
verksamheten som ger dem inspiration.  
 
9.3 Vilka strukturella faktorer påverkas barnbibliotekarierna av i sin 
uppfattning och tillämpning av Barnkonventionen? 
 
Barnkonventionen är ett styrdokument som är öppet för egna tolkningar, vilket är en 
orsak till att barnbibliotekariernas uppfattningar går isär. Skillnaderna mellan aktörernas 
uppfattningar och tillämpningar av Barnkonventionen på Irland respektive Sverige kan 
härledas till bl.a. strukturella faktorer som politik, ekonomi och ländernas olika 
historiska förflutna under 1900-talet. De här yttre strukturerna är mycket svåra att 
påverka och förändra för enskilda barnbibliotekarier. Som nämndes i analysen har 
Barnkonventionen ännu inte uppmärksammats i lika stor utsträckning på lokal nivå på 
Irland som i Sverige. Utbildning om Barnkonventionen är ytterligare en strukturell 
faktor som har påverkat barnbibliotekariernas uppfattning och tillämpning av 
styrdokumentet. Det ger oss en större förståelse för majoriteten av de irländska 
respondenternas bristande kunskaper om Barnkonventionen i jämförelse med de 
svenska intervjuade barnbibliotekarierna. 
 
Andra strukturella faktorer som har influerat barnbibliotekarierna uppfattningar och 
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framförallt tillämpning av Barnkonventionen är respondenternas olika förhållningssätt 
till biblioteksrelaterade styr- och måldokument. Hos de irländska barnbibliotekarierna 
finns det inte i lika stor utsträckning den medvetenhet som de svenska respondenterna 
visar gällande bibliotekets styr- och måldokument. Det ger irländarna en större frihet att 
påverka den inre biblioteksstrukturen i jämförelse med de svenska respondenterna, som 
ger intrycket av att bli hämmade av styr- och måldokumenten. Men det är en frihet som 
talar mot de irländska barnbibliotekarierna på en nationell nivå. Det finns ingen 
bibliotekslag och barnbibliotekariernas bristande kunskaper gällande måldokumenten, 
kan medföra att de får svårt att argumentera för barnavdelningens rättigheter, vid t.ex. 
nedskärningar. I Sverige kan barnbibliotekariernas kunskaper gällande styr- och 
måldokumenten gynna dem i situationer som ovan. Trots att de svenska respondenterna 
ger intrycket av att vara uppdaterade, är det inget som säger att deras kunskaper 
kommer att medföra ett aktivt agerande. Aktörerna har ju ett val, precis som Giddens 
hävdar och kunskaperna är ingen bekräftelse på att barnbibliotekarierna kommer att 
tillämpa kunnandet i praktiken (2003, s. 3). Det är den stora skillnaden mellan de olika 
respondenternas tillämpning av Barnkonventionen i praktiken. Eldsjälarna väljer att 
kämpa aktivt medan övriga respondenter arbetar mer ”i det tysta”. Vi hoppas att 
eldsjälarna fortsätter att inspirera sina kollegor genom möten och olika projekt som 
genomförs i Barnkonventionens anda.   
 
Summering av våra slutsatser 
Avslutningsvis kan vi med vår undersökning konstatera att Barnkonventionen får sin 
styrka, när den aktualiseras och diskuteras på både natione ll och lokal nivå. Med det 
tillvägagångssättet finns det förutsättningar för att ge barnbibliotekarier mfl. en god 
uppfattning om Barnkonventionen och hur de kan arbeta för att uppfylla riktlinjerna på 
bästa sätt. I vår undersökning har det visat sig att utbildning, ländernas politiska, 
ekonomiska och historiska förflutna, styr- och måldokument är alla strukturella faktorer 
som påverkar barnbibliotekariernas uppfattningar och tillämpningar av styrdokumentet i 
barnbiblioteksverksamheten. Respondenternas uppfattningar om Barnkonventionen 
skiljer sig åt inom ett och samma land, men även mellan länderna. Uppfattningarna 
speglar ofta handlingssättet för att realisera styrdokumentet i praktiken. Alla 
respondenter arbetar mer eller mindre medvetet för att barnets rättigheter ska tillgodoses 
i barnbiblioteksverksamheten. Det finns fortfarande mycket som barnbibliotekarierna 
kan förbättra innan de till fullo uppfyller Barnkonventionens riktlinjer. 
 
Resan börjar att närma sig sitt slut. Vi hoppas att Barnkonventionen har varit en 
tillfredsställande guide och gett dig som läsare en större inblick i hur några 
barnbibliotekarier på Irland och i Sverige uppfattar och tillämpar Barnkonventionen i 
sin vardag. 
 
Sammanfattande reflektion över arbetat 
Att arbeta med två olika bibliotekskontexter i en komparativ studie har varit berikande 
för oss som författare. Studien har öppnat upp nya horisonter och lärt oss att förstå 
Barnkonventionens komplexitet. För att ge läsaren en god bild av 
barnbiblioteksutveckling på Irland och i Sverige har vi valt att inleda uppsatsen med en 
grundlig bakgrund. Konsekvensen av detta val har medfört att magisteruppsatsen har 
fått ett rikligt omfång. Vi har upplevt det vara befogat att låta vår uppsats expandera, 
eftersom det fordras en utförlig bakgrund för att ge läsaren en god förståelse för 
resultatet, analysen och diskussionen. 
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10. Sammanfattning 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter har en övergripande uppgift: att stärka och 
värna om barnets rättigheter. På folkbibliotek ska barnbibliotekarier arbeta aktivt med 
dokumentet och inkorporera det i verksamheten. Styrdokumentet kan interpreteras fritt, 
vilket ofta ger upphov till skilda tolkningar. Syftet med magisteruppsatsen är att med en 
komparativ studie undersöka hur barnbibliotekarier på Irland och i Sverige uppfattar, 
resonerar kring och arbetar för att uppfylla Barnkonventionens riktlinjer. För att få en 
förståelse för hur respondenternas uppfattningar har uppstått undersöks strukturella 
faktorer som ländernas historiska, politiska, ekonomiska utveckling och styr- och 
måldokument. Av Barnkonventionens 54 artiklar valdes 12, som vi ansåg vara relevanta 
för barnbibliotek. Frågeställningen har besvarats med hjälp av litteraturstudier, styr- och 
måldokument och tio kvalitativa intervjuer med irländska och svenska 
barnbibliotekarier. 
 
Kapitel två inleds med en kort historik om Barnkonventionens utveckling. Därefter 
följer en historisk översikt över barnbiblioteks- och samhällsutveckling i respektive 
land. För att ge läsaren en större förståelse för folkbiblioteksverksamheten på Irland 
avslutas kapitlet med en sammanfattning om biblioteksväsendets framväxt. I de två 
följande kapitlen redogörs först för betydelsefulla styr- och måldokument som påverkar 
barnbibliotekariernas uppfattningar och handlingar i biblioteksverksamheten. 
Styrdokumenten som presenteras är: Unescos folkbiblioteksmanifest och Sveriges 
bibliotekslag. Måldokumenten är: IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 
och Policy statement on library services to children and young people, Branching Out: 
A new public library service. Därefter presenteras tidigare forskning som är relaterad till 
Barnkonventionen och barnbiblioteksverksamhet. Drotner, Koren och Krohn Strömshed 
& Nilsson redovisar sin syn på utvalda artiklar från Barnkonventionen. 
 
Undersökningsmetoden är kvalitativ och en hermeneutisk ansats har antagits. I 
metodavsnittet diskuteras metodvalet, urvalet av respondenter, det praktiska 
genomförandet, materialets tillförlitlighet, informationssökningsprocessen och vår egen 
analysmodell. Anthony Giddens struktureringsteori har tillämpats för att hjälpa oss att 
få en förståelse för relationen mellan hur barnbibliotekariernas uppfattningar och 
tillämpningar av Barnkonventionen påverkas av och påverkar omgivande 
samhällsstrukturer. Uppsatsens empiriska del inleds med en introduktion av 
respondenterna. Empirin är uppdelad i tre grupperingar. Den första gruppen handlar om 
barnbibliotekariernas allmänna uppfattningar om Barnkonventionen. 
Barnbibliotekariernas uppfattningar om Barnkonventionens fyra principiella artiklar, 
utgör den andra kategorin. Den tredje och sista gruppen består av respondenternas syn 
på biblioteksrelaterade artiklar. 
 
Resultatet visar att respondenternas uppfattning och tillämpning av Barnkonventionen 
skiljer sig åt mellan de enskilda aktörerna inom respektive land, men även mellan Irland 
och Sverige. På Irland upplever majoriteten av respondenterna Barnkonventionen som 
ett allmängiltigt styrdokument som få barnbibliotekarier tillämpar i praktiken. På 
nationell nivå har Barnkonventionen skrivits in i ett flertal viktiga måldokument, men 
på lokal nivå har styrdokumentet ännu inte fått någon genomslagskraft. Ingen formell 
utbildning har erbjudits de irländska respondenterna, vilket är en förklaring till deras 
svårighet att uttrycka sin uppfattning om styrdokumentet. I Sverige arbetar 
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barnkonsulenterna aktivt med att informera och utbilda om Barnkonventionen. Svensk 
Biblioteksförening har tillsammans med länsbiblioteken gett ut en nationell målsättning 
med konventionen som grund. Den är välbekant för alla intervjuade barnbibliotekarier. 
Målsättningen används som inspirationskälla vid utformandet av egna lokala 
måldokument. Sammanfattningsvis konstaterar vi att Barnkonventionen är ett 
styrdokument som anlitas mer eller mindre flitigt på det lokala planet bland 
respondenterna i Sverige.  
 
Skillnaderna mellan de olika respondenternas uppfattningar och tillämpningar av 
styrdokumentet kan härledas till ländernas historiska, politiska och ekonomiska 
förflutna. Alla respondenter är medvetna om Barnkonventionens betydelse för att 
förbättra barns villkor. Däremot varierar tillämpningen av dokumentet på de undersökta 
biblioteken beroende på aktörernas förhållningssätt till styr- och måldokument, 
utbildning och enskilda handlingssätt. Det finns aktörer som väljer att agera för barnets 
bästa, medan andra står bredvid som åskådare. Det handlingssättet skiljer aktiva från 
passiva respondenter, vilket speglar deras arbetssätt för att uppfylla Barnkonventionens 
riktlinjer. Ingen av respondenterna uppfyller samtliga artiklar på ett alltigenom 
tillfredsställande sätt. För att Barnkonventionen ska få en bättre ställning på 
barnbiblioteken bör styrdokumentet aktualiseras, diskuteras och tillämpas i ännu högre 
grad både på lokal och nationell nivå. 
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Bilaga 1 

Bilagor 
Biblioteksstruktur på Irland  

(Fig. 3 Biblioteksstruktur på Irland) 
 

The Department of the Environment, Heritage and Local Government - ger bidrag till att utveckla 
infrastrukturen på folkbiblioteken (inköp av datorer, mediebeståndet, renovering av byggnaden och 
uppbyggnad av nya bibliotek). Folkbiblioteksverksamheten har förbättrats avsevärt (enl. respondenterna) 
sedan 1997, då Noel Dempsey tillsattes på posten. Dempsey har det övergripande ansvaret för nationella 
frågor som rör infrastrukturen i landet. Department of education ger bidrag till Children’s and Schools 
section och till skolbibliotek.  
 
The Library Association of Ireland är en ideell organisation vars främsta uppgift är att främja de irländska 
bibliotekens verksamhet och tillgodose bibliotekariernas intressen. Organisationen  kan jämföras med 
svensk biblioteksföreningen. Youth library group (YLG) är en underavdelning som har hand o m frågor 
som rör barnbiblioteksverksamheten, med viss betoning på läsprojekt och marknadsföring av 
barnlitteratur. Kommittén är medarrangör av children’s book festival. Art officer- arbetar för Art Council, 
som är ett administrativt kontor. Art officer hjä lper folkbiblioteken att arrangera programverksamhet. En 
del av programverksamheten hjälper de även till att finansiera (Branching Out: A new public library 
service 1998, s. 97). 
 
County och City councils - Idag 2004 finns det 32 library och city councils, varav tjugosju är county54 
councils och fyra city councils. I Tipperary består bibliotekskommittén av två county councils som man 
förenat. County och city councils är administrativa kontor med en biblioteksauktoritet som överser 
folkbiblioteksverksamheten i grevskapet. På Irland finns det 338 filialer och 29 bokbussar (The Library 
Council). The Library Council (An Chomhairle Leabharlanna) har genomfört mycket forskning som varit 
till hjälp för biblioteksauktoriteter i den dagliga verksamhet (Branching Out: A new public library service 
1998, s. 102) (se avsnitt 2.6 för mer information om The Library Council). 
 
Children’s and Schools section är ett administrativt kontor som köper in medier till främst skolor, men 
även till folkbibliotek. Bidraget är uträknat på antalet barn/skola. En gång per år besöker lärare, skol- och 
folkbibliotekarien det ’administrativa kontoret’ och väljer böcker till sitt bibliotek.  
 

                                                                 
54 Jfr landskap. 
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Bilaga 2 
Den svenska och engelska intervjumanualen   
 
Kan du berätta om dina arbetsuppgifter på barnavdelningen? 

Vad vet du om barnkonventionen? Hur uppfattar du att barnkonventionen uppmärksammas i samhället? 

Har du fått någon utbildning/information om barnkonventionen? Vad för slags utbildning/information? 

Vilka andra institutioner arbetar aktivt med barnkonventionen i kommunen? Finns det ett samarbete 
mellan er? Hur samarbetar ni?  

Vilka styrdokument arbetar ni efter på biblioteket? 

Upplever du att barnavdelningen prioriteras i lika stor utsträckning som den övriga 
biblioteksverksamheten av personalen/kommunen?   

Enligt barnkonventionen så ska alla barn ha rätt till information. Hur tolkar du det?   

Hur arbetar biblioteket för att nå ut till alla barn? Prioriteras någon särskild åldersgrupp? Har ni 
användarundervisning för barnen? Har ni IT-stöd? Har ni t jänsten ”Fråga bibliotekarien? 
Uppmärksammar biblioteket barn med funktionshinder? Vad finns det för hjälpmedel?  

Vilka minoriteter/invandrare/asylsökande barn möter du i din verksamhet? Hur arbetar du för att 
tillmötesgå de olika gruppernas kultur, religion och språk? 

Enligt barnkonventionen ska alla barn ha tillgång till så många olika medier som möjligt? Hur tolkar du 
det? Vilka medier finns på barnavdelningen? Är det någonting som du saknar? Hur väljer ni medier vid 
inköp?  Har ni några urvalskriterier? Finns det några medier som ni inte skulle köpa in? Hur förhåller du 
dig till kvalitets/populärlitteratur debatten? 

Hur skyddar ni barnen från att upptäcka oetiskt material på Internet? Har ni filter? Vad tycker du om det? 
Vid nedskärningar, vilka medier prioriteras i er verksamhet? 

Barnkonventionen tar upp barnets rätt att framföra sin egen åsikt och få den respekterad. Vad anser du om 
barnets rätt att vara med och påverka vid beslut om barnbibliotekets verksamhet? Medverkar barn idag 
vid beslut som rör deras egna behov på biblioteket? Om inte. På vilket sätt kan barn göras mer 
intresserade av att påverka sin egen verksamhet? 

Försöker ni att arbeta för att informera barn och vuxna om barnkonventionen? På vilket sätt? 

Firar ni internationella barndagen den 20 november? Vad gör ni på ditt bibliotek för att uppmärksamma 
dagen?  

Vilka förväntningar och önskemål har du inför framtiden för barnbiblioteksverksamheten? Vilka 
svårigheter möter du? 

Skulle du vilja tillägga något? 
___________________________________________________________ 
 

Can you tell me about your duties in the children’s department? 

What do you know about the UN Convention on the Rights of the Child? How do you think the UN 
Convention on the rights of the Child is perceived in society?  

Have you received any education or information in relation to the UN Convention on the Rights of the 
Child? What kind? 

What other institutions that you are aware of are actively working with the UN Convention on the Rights 
of the Child? Do you co-operate with them? If yes, how do you co-operate with them?  

Which policy documents do you follow? 

Do you feel that the children’s department is seen as being of equal importance as the rest of the library 
by all the librarians/government?  

According to UN Convention…all children should have the right to information (freedom of expression; 
this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds)? How do 
you interpret that? In what way does the library extend its services to all children? Do you give priority to 
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any specific age group? If so, what age group?   

Do you have some user education for the children in the library? Do you have some user education in IT? 
Is the OPAC adapted for children? 

Do you have the online reference service “Ask a librarian” for children?  

Does your library cater for children with disability? What type of services do you offer to children with 
disabilities? 

What minority groups/asylum seekers/foreigners do you meet in the library? How do you support their 
cultures, languages and religions?  

According to UN Convention on the rights of the child all children should have the right to access a 
variety of different media? How do you interpret that?  

What kind of media do you stock in the library? Is there anything that  you are missing? When choosing 
media, what kind of criteria do you follow? Is there any information you would not buy? In your opinion, 
should the library purchase quality or popular literature? How do you protect children from viewing 
unethical information on the Internet? Do you have a filter? What do you think about that?  

In times of economic recession what medium do you prioritise?  

The UN Convention… emphasises the children’s right to express their opinion and to be respected. What 
do you think about the idea that children should influence and effect the children’s department in the 
library? Do the children influence or participate in the development of the library in any way? Can you 
tell me more about their involvement? If not. How could you get children more involved in the 
development of the library? 

Do you inform children and adults about the UN Convention on the Rights of the Child? In what way? 

Do you celebrate the Universal Children’s Day? (20 Nov) Can you tell me more about it?  

What kind of wishes and expectations do you have for the future for the children’s department? Do you 
meet any difficulties? 

Is there anything you like to add?   
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Bilaga 3   
 

    
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan  
Studenter: Marianne Paakkonen och Linda Persson  
Handledare: Kerstin Rydsjö   
 

 
 
Borås 2004-03-07   
Magisteruppsats 
 
Vi är två blivande bibliotekarier som läser Biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Högskolan i Borås. Studierna avslutas nu under våren med en magisteruppsats om 
barnbibliotek i Sverige och på Irland. För studien söker vi barnbibliotekarier att 
intervjua.  
 
Vårt huvudsakliga syfte med uppsatsen är att utifrån FN:s konvention om barnets 
rättigheter belysa skillnader och likheter mellan hur irländska och svenska 
barnbibliotekarier uppfattar, resonerar kring och tillämpar Barnkonventionen inom sin 
egen verksamhet.  
 
Linda Persson kommer att utföra intervjuerna på Irland, medan jag, Marianne 
Paakkonen kommer att intervjua i Sverige. För att kunna återge intervjumaterialet så 
korrekt som möjligt, önskar jag er tillåtelse att använda bandspelare vid intervjuerna. 
Självklart behandlas allt insamlat material konfidentiellt.  
 
Jag kommer att kontakta er per telefon för att förhoppningsvis kunna bestämma tid för 
intervju i mars.  
 
Om ni redan nu har några frågor går det bra att kontakta mig per telefon eller e-mail. 
   
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Marianne Paakkonen 
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Bilaga 4 
               

    
The Swedish School of Library and Information Science  
Students: Linda Persson and Marianne Paakkonen 
Lecturer: Kerstin Rydsjö   
 

To Whom It May Concern: 
Re: Thesis / Research project 
 
2nd March 2004 
 
Dear sir or madam, 
 
We are currently in the early stages of writing our thesis in Library and Information 
Science at the University College of Borås, Sweden. In the thesis we are going to 
examine how librarians, who are responsible for the children’s departments in pub lic 
libraries in Ireland and in Sweden, work with the U.N. Convention on the Rights of the 
Child.  While my writing partner, Marianne is conducting her interviews in Sweden, I, 
Linda will be travelling to Ireland to do my research in March for four weeks. As I am 
moving back to Dublin to live when I have qualified, my aim with this thesis is to learn 
more about the Irish public libraries and especially the children’s departments. My plan 
is to gather information through a qualitative study and interviews with children’s 
librarians. Your library is one of five that I chosen to include in the research project. 
Therefore, I am writing to you to ask permission to interview the person who is 
responsible for the children’s department in your library. I would also like to confirm 
that all names will be kept confidential and replaced with fictional names in the thesis. I 
would appreciate it if the interview could be recorded since it will help the validity of 
the statements and the analysis. 
 
When the thesis is finished I am more than willing to provide you with a copy, although 
it will be written in Swedish. I am looking forward to confirm a date for an interview in 
March. I will contact you by telephone about a week after you have received this letter 
to confirm an appointment. If you have any questions, please do not hesitate to contact 
me by either e-mail or phone: 
 
I will be available in Ireland from 15th of March and then I am reachable on the 
following phone number:  
 
Kind Regards, 
 
__________________ 
Linda Persson 



 
 

109 
  

 
 

    
  Bilaga 5 
   
Tolv betydelsefulla artiklar för folkbibliotekets verksamhet 
          
FN:s konvention om barnets rättigheter antagen av FN:s generalförsamling den 20 
november 1989.   
 
Artikel 1 
I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare 
enligt den lag som gäller barnet. 
 
Artikel 2  
1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter 
som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller 
vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska 
eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.  
2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla 
former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller 
familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. 
3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård 
eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, 
hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn. 
 
Artikel 3  
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 
domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta 
rummet.  
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för 
dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, 
vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta 
alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.  
3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård 
eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, 
hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn. 
 
Artikel 4  
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att 
genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter skall konventionsstaterna vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina 
tillgängliga resurser och, där så behövs, inom ramen för internationellt samarbete. 
 
Artikel 6  
1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet.  
2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. 
 
Artikel 12 
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 
uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till 
barnets ålder och mognad.  
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas mö jlighet att höras, antingen direkt eller genom 
företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens 
procedurregler, i alla domstols - och administrativa förfaranden som rör barnet. 
 
Artikel 13 
1. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser 
söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller 
genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.  
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2. Utövandet av denna rätt får underkastas vissa inskränkningar men endast sådana som är föreskrivna i 
lag och som är nödvändiga  
 
(a) för att respektera andra personers rättigheter eller anseende; eller  
 
(b) för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen (ordre puplic) eller folkhälsan eller 
den allmänna sedligheten. 
 
Artikel 17 
Konventionsstaterna erkänner den viktiga uppgift som massmedier utför och skall säkerställa att barnet 
har tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant 
som syftar till att främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa. 
Konventionsstaterna skall för detta ändamål,  
 
(a) uppmuntra massmedier att sprida information och material av socialt och kulturellt värde för barnet 
och i enlighet med andan i artikel 29;  
(b) uppmuntra internationellt samarbete vad gäller produktion, utbyte och spridning av sådan information 
och sådant material från olika kulturer och nationella och internationella källor;  
(c) uppmuntra produktion och spridning av barnböcker;  
(d) uppmuntra massmedier att ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos ett barn som tillhör en 
minoritetsgrupp eller en urbefolkning;  
(e) uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och material som 
är till skada för barnets välfärd, med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 13 och 18. 
 
Artikel 23 
1. Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett 
fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och 
möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället. 
2. Konventionsstaterna erkänner det handikappade barnets rätt till särskild omvårdnad och skall, inom 
ramen för tillgängliga resurser, uppmuntra och säkerställa att det berättigade barnet och de som ansvarar 
för dess omvårdnad får ansökt bistånd som är lämpligt med hänsyn till barnets tillstånd och föräldrarnas 
förhållanden eller förhållandena hos andra som tar hand om barnet.  
3. Med hänsyn till att ett handikappat barn har särskilda behov skall det bistånd som lämnas enligt punkt 2 
i denna artikel vara kostnadsfritt, då så är möjligt, med beaktande av föräldrarnas ekonomiska tillgångar 
eller ekonomiska tillgångarna hos andra som tar hand om barnet och skall syfta till att säkerställa att det 
handikappade barnet har effektiv tillgång till och erhåller undervisning och utbildning, hälso- och 
sjukvård, habilitering, förberedelser för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till 
barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, innefattande dess kulturella 
och andliga utveckling. 
 
Artikel 30 
I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en 
urbefolkning skall ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att 
tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin 
egen religion eller att använda sitt eget språk. 
 
Artikel 31 
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets 
ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och 
konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell 
och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet. 
 
Artikel 42 
Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser 
och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn. 
 
(Artiklarna är hämtade från Barnombudsmannen 2003). 
 
 


