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Sammanfattning 

FN: s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, ratificerades i Sverige 1990. Den 

ska vara vägledande för all offentlig verksamhet. Barnkonventionens fyra huvudprinciper, 

Riksdagens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, Barnombudsmannens 

framgångsfaktorer och Svensk biblioteksförenings rekommendationer På barns och 

ungdomars villkor är alla användbara utgångspunkter för barnkonventionsarbetet. 

 

Vi har ställt oss följande frågor: 

 Kan det finnas hinder för implementering av Barnkonventionen på regional 

biblioteksnivå, d.v.s. läns- och regionbibliotek?   

 Kan det finnas hinder för implementering av Barnkonventionen på kommunala 

folkbibliotek och särskilt på Hammarö som är pilotbibliotek? 

 Kan vi finna strategier som läns- och regionbiblioteken kan använda för att bidra till 

utvecklingsarbetet kring Barnkonventionen? 

 Kan vi finna metoder som kan underlätta arbetet för kommunbiblioteken att 

implementera Barnkonventionen i verksamheten? 

 

För att kunna besvara frågorna har vi genomfört två enkätundersökningar. Frågor skickades 

till samtliga läns- och regionbibliotekarier i landet och kommunbibliotekscheferna i 

Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland. Vi har också testat olika metoder för 

implementering av Barnkonventionen på pilotbiblioteket i Hammarö. 

 

Vi kan konstatera att det går för långsamt att få in skrivningar om Barnkonventionen i 

styrdokumenten, men arbete pågår. Det finns en okunskap om och en ovana att omsätta 

Barnkonventionen i praktiken och att använda sig av befintliga verktyg. 

 

I detta projektarbete har vi identifierat områden för läns- och regionbiblioteken att arbeta 

vidare med, genom att initiera kontinuerlig fortbildning, handledning och metodutveckling för 

att påskynda processen.  

 

På pilotbiblioteket har vi tagit fram och prövat metoder för att omsätta Barnkonventionen i 

praktiken. 

 

Barnkonventionen – läpparnas bekännelse?  Ja, men det finns en god vilja och goda 

ambitioner på både regional- och kommunal biblioteksnivå att arbeta vidare med 

Barnkonventionen. För att påskynda processen behövs mer kunskap, nätverkande, uttalade 

strategier och användning av metoder för analys, utvärdering och uppföljning. 

  

  

Bakgrund 
 

Barnkonventionen  

Arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter
1
 påbörjades 1979 och det blev klart 

1989.  Inom loppet av två år hade en majoritet av världens stater, däribland Sverige, ratificerat 

konventionen och därmed bundit sig juridiskt för att genomföra den.  USA och Somalia är de 

enda länderna som inte har ratificerat konventionen om barnets rättigheter.  

                                                 
1
 Barnombudsmannen (2011) Hela konventionstexten 
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Konventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för barn över 

hela världen. Dess definition av barnets rättigheter skall gälla i alla samhällen oavsett kultur, 

religion och andra särdrag. Konventionen gör den enskilda regeringen ansvarig för att 

rättigheterna respekteras i respektive land men samtidigt innebär den att barns situation gjorts 

till en internationell angelägenhet. Omsorgen om barnets rättigheter sträcker sig över 

nationsgränserna. Konventionen är inriktad på individen, det enskilda barnet. Den inkluderar 

alla typer av mänskliga rättigheter, såväl ekonomiska, sociala och kulturella som politiska och 

medborgerliga
2
.   

 

Definitionen av barn klargörs i första artikeln. Med barn avses varje människa under 18 år, 

om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för landet. 

Fyra av sakartiklarna i Barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 

3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man 

läsa dem med huvudprinciperna för ögonen.  

 Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får 

diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som 

har ratificerat den.  

 Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och 

har analyserats mer än något annat begrepp i Barnkonventionen. Vad som är barnets 

bästa måste avgöras i varje enskilt fall.  

 Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar 

inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och 

sociala utvecklingen.  

 Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla 

frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets 

ålder och mognad.
3
 

Riksdagens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige 

I december 2010 kom riksdagens Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige
4
. Strategin 

lyfter fram 9 principer som uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets 

rättigheter.  

 All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med Barnkonventionen. 

Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.  

 Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. 

 Barn ska få kunskap om barnets rättigheter och vad de innebär i praktiken. 

 Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap. 

 Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och 

omsätta denna kunskap i berörda verksamheter. 

 Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom 

samverkan. 

 Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och 

prioriteringar som rör barn. 

                                                 
2
 Hammarberg, Thomas (2010) Mänskliga rättigheter – konventionen om barnets rättigheter, s.5ff 

3
 Barnombudsmannen (2011) Hela konventionstexten 

4
 Socialdepartementet, prop. 2009/10: 232 (2010) Strategi för att stärka barnets rättigheter 
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 Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett 

barnrättsperspektiv. 

 

Barnombudsmannens framgångsfaktorer 

Vilka förutsättningar krävs för att kunna förverkliga Barnkonventionen? Hur gör man för att 

föra in barnets perspektiv i sin verksamhet? 

Barnombudsmannen har tagit fram en rad faktorer som har visat sig vara framgångsrika i 

arbete med att föra in barnets perspektiv i verksamheten. 

 

 Ledningens entydiga stöd och engagemang är en avgörande faktor för att 

barnperspektivet kan införas i verksamheten.  

 Barnperspektivet måste arbetas in i centrala styrdokument. 

 Utbildning och information för alla medarbetare är viktigt.  

 Genom att utgå från befintliga arbetsprocesser utnyttjas de resurser som 

verksamheten redan har.  

 Ekonomiska, personella resurser kan komma att behöva stärkas beroende på graden 

av förändring, men det är viktigt att ge medarbetarna tid att innefatta ett 

barnperspektiv i sitt arbete. 

 Möjlighet till dialog och erfarenhetsöverföring inom och mellan verksamheter 

håller liv i arbetet. 

 Uppföljning och utvärdering är viktiga för att få kunskaper om vilka effekter beslut 

kring Barnkonventionen får för barn och unga och ger ett underlag till det fortsatta 

utvecklingsarbetet inom området. 
5
  

 

På barns och ungdomars villkor  

Redan 2003 kom Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- 

och ungdomsverksamhet, På barns och ungdomars villkor.
6
 Rekommendationerna lyfter fram 

12 punkter som innebär att bibliotekets insatser för barn och unga utgår från FN:s konvention 

om barnets rättigheter och de syftar till att barnens bästa alltid ska komma i främsta rummet . 

Det innebär att: 

 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. 

 Biblioteket ska bidra till att stärka barns och ungdomars personlighetsutveckling, 

liksom deras utveckling till aktiva, demokratiska samhällsmedborgare. 

 Biblioteket ska vara en fristad och mötesplats för barn och ungdomar, där de möts med 

respekt av engagerade vuxna. ”Biblioteket ska vara ett roligt ställe där det händer 

saker.” 

 I biblioteket ska finnas ett rikt, varierat och aktuellt utbud av medier som speglar 

världen ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Anpassade medier ska erbjudas till 

ungdomar som behöver det. 

 Bibliotekets verksamhet, lokaler och information ska vara tillgänglig för barn och 

ungdomar med funktionshinder. 

 Barn och ungdomar ska ges vana att använda bibliotek och redskap för att orientera 

sig i en svåröverskådlig och gränsöverskridande medievärld. 

 Biblioteket ska erbjuda komplement och alternativ till utbudet i lokalsamhället. 

                                                 
5
 Barnombudsmannen (2006) . Att arbeta praktiskt med Barnkonventionen 

6
 Svensk Biblioteksförening (2003). På barns och ungdomars villkor  
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 Biblioteket ska vara en del av samhällets nätverk för barn och ungdomar när det gäller 

språkutveckling, kulturarv, kulturupplevelser och eget skapande. 

 Biblioteket ska tillsammans med föräldrar, barnhälsovård, förskola och skola lägga 

grunden till det livslånga lärandet och hjälpa barn och ungdomar att skapa 

sammanhang i tillvaron. 

 Biblioteket ska stimulera till nyfikenhet och läslust. För muntligt berättande, 

upplevelseläsning och för barns och ungdomars eget kunskapssökande ska biblioteket 

vara ledande. Biblioteket ska vara aktivt och uppsökande. 

 Barns och ungdomars användande av biblioteket ska inte begränsas av ekonomiska 

hinder. 

 Biblioteket ska vara en angelägenhet för alla barn och ungdomar. 

 

Ratificering av Barnkonventionen, strategier, framgångsfaktorer och rekommendationer till 

trots, hur arbetar de regionala och kommunala biblioteken med Barnkonventionens 

förverkligande i sina verksamheter?  Hur långt har man kommit med arbetet? Vilka 

konsekvenser får det för barn och unga, oavsett om arbetet är omfattande eller inte? 

 

 

Problemformulering 

Barnombudsmannens rapport 2009 Kom närmare – om att överbrygga avståndet mellan barn 

och vuxna
7
 blev en väckarklocka för biblioteken. När bara 24 % av de tillfrågade barnen i 

skolår 5 och 8 uppger att de upplever att det finns vuxna på biblioteket som respekterar dem 

och som tar dem på allvar när de har något viktigt att säga, så har något väsentligt missats. 

 

I rapporten står det … / Men att en så låg andel som en fjärdedel anser sig respekterade och 

tagna på allvar på ett bibliotek är nedslående. Alla barn och unga har anledning och möjlighet 

att besöka bibliotek både i sitt skolarbete och på fritiden
8
. 

 

Hur blev det så här? En av punkterna i På barns och ungdomars villkor är: Biblioteket ska 

vara en fristad och en mötesplats för barn och ungdomar, där de möts med respekt av 

engagerade och kunniga vuxna. ”Biblioteket ska vara ett roligt ställe där det händer saker.” 

Rekommendationerna trycker starkt på att barnperspektivet ska vara utgångspunkten för det 

enskilda biblioteket och att barns och ungdomars egna behov ska vara vägledande för 

verksamheten.
9
 

 

Barnombudsmannens framgångsfaktorer 
10

 är ett koncept som ger kommuner och regioner 

möjligheter att lyckas med arbetet att införliva nya perspektiv för Barnkonventionens 

förverkligande. Ändå går arbetet långsamt framåt.  

 

Många kommuner prioriterar barn och unga i sina styrdokument och de är en prioriterad 

målgrupp i såväl bibliotekslagen
11

, som i många biblioteksplaner. Likadant är det på regional 

nivå. Ändå är det som om det fattas ett steg. Barn prioriteras – ja, men hur syns det? Finns det 

tillräckliga kunskaper om vad det innebär för verksamheten att arbeta utifrån 

Barnkonventionen och barnets bästa. Känner man till de strategier och verktyg som finns till 

                                                 
7
 Barnombudsmannen (2009).  Kom närmare: om att överbrygga avståndet mellan barn och vuxna 

8
 ibid s.16 

9
 Svensk Biblioteksförning (2003). På barns och ungdomars villkor 

10
 Barnombudsmannen (2006). Att arbeta praktiskt med Barnkonventionen 

11
 SFS 1996:1596. Se: Bibliotekslag 
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hands? Ges barn förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem? Om inte så 

handlar det om en läpparnas bekännelse! 

 

 

Hinder 

Vi tror att det finns en hel del hinder för implementeringen av Barnkonventionen och i vårt 

projektarbete vill vi undersöka dessa, för att se hur man kan komma vidare med arbetet på 

regional och kommunal biblioteksnivå. 

 

Det kan vara ett hinder att många tror att Barnkonventionen handlar om barn i världen som 

ska ha rätt till mat, vatten, sjukvård, mediciner och tak över huvudet, barn långt borta från 

Sverige. Men Barnkonventionen handlar lika mycket om medborgerliga rättigheter som att bli 

lyssnad på, respekterad och tagen på allvar. Det visar inte minst barnombudsmannens rapport 

Kom närmare- om att överbrygga avståndet mellan barn och vuxna 
12

, från 2009. De flesta 

barn i Sverige har det bra och det kan konstateras att Sverige har kommit långt i en 

internationell jämförelse, mycket gott arbete har gjorts. Det till trots är det lång väg kvar tills 

barn och unga har lika värde som vuxna, bemöts med respekt och de rättigheter som FN:s 

konvention om barnets rättigheter 
13

 slår fast.  

 

Det bor över två miljoner barn i Sverige. Trots att Barnkonventionen nu är över 20 år gammal 

och att Sverige var en av de första länderna i världen som ratificerade Barnkonventionen, är 

det fortfarande många barn som inte känner till att de har egna rättigheter. ”Kunskap om 

konventionen är inte obligatorisk i den svenska lärarutbildningen. Kanske är det därför alltför 

många barn inte känner till att de har egna rättigheter. Många pedagoger uppfattar att de 

redan gör det här utan att det finns något som visar att så är fallet” 
14

. 

 

Sverige har fått kritik av Barnrättskommittén
15

 som vid upprepade tillfällen uppmanat Sverige 

att förbättra kännedomen om Barnkonventionen bland barn och unga.  

Rädda Barnen vill med rapporten Ung Röst 2011 
16

 lyfta fram barns och ungas synpunkter 

och åsikter om sin vardag med utgångspunkt i Barnrättskommitténs slutsatser. Alla Rädda 

Barnens regioner har deltagit i arbetet med rapporten och närmare 25 000 barn och unga 

mellan 12 – 17 år från nästan 100 kommuner har svarat på enkäten   

Ung Röst visar att: 

 61 % svarar att varken lärare eller någon annan vuxen har pratat med klassen om 

barnets rättigheter det senaste året. 

 62 % har inte hört talas om Barnkonventionen. 

 80 % svarar att de inte vet någonting om vad som står i Barnkonventionen. 

Om barnen inte känner till att de har egna rättigheter, kan de inte heller veta att de har rätt att 

ställa krav på biblioteksverksamheten
17

.  

 

                                                 
12

Barnombudsmannen (2009).  Kom  närmare- om att överbrygga avståndet mellan barn och vuxna 
13

 Barnombudsmannen (2011) Hela konventionstexten 
14

 Englundh, Elizabeth (2009) Barnets bästa i främsta rummet – en pedagogisk utmaning? s.8f 
15

 Vart femte år svarar regeringen inför FN:s kommitté för barnets rättigheter, Barnrättskommittén, som granskar 

hur Sverige efterlever och genomför Barnkonventionen. Kommittén lämnar sedan sina samlade slutsatser om 

konventionsstaten, innehållande bland annat kritik och rekommendationer. I Ung Röst 2011 har barn och unga 

svarat på frågor som utgår från kommitténs slutsatser om Sverige år 2009 
16

 Rädda Barnen (2011). Ung Röst 2011 
17

 Ibid. 
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Enligt barnombudsmannens framgångsfaktorer 
18

 är det viktigt att chefer är involverade och 

engagerade i barnkonventionsarbetet. Engagerade chefer och en vilja är också en förutsättning 

för att barnperspektivet formuleras i styrdokument som biblioteksplaner, handlingsplaner och 

verksamhetsplaner. Utifrån dessa skrivningar utarbetas strategier och en organisation för 

genomförandet av Barnkonventionen i verksamheten. 

Om Barnkonventionen är en ickefråga på både politisk- och tjänstemannanivå så saknas en 

avgörande faktor för att lyckas med att föra in barnperspektivet i verksamheten.  

 

Andra hinder kan vara otillräckliga kunskaper, brist på utbildning och information om 

Barnkonventionen och hur barnkonventionsarbetet kan genomföras, samt vilka 

metoder/hjälpmedel som finns.  

Om man inte har ekonomiska och personella resurser för att all personal ska kunna delta i 

utbildningar och omsätta barnkonventionsarbetet i praktiken är det svårt att ändra 

förhållnings- och arbetssätt, d.v.s. gå från ett organisationsperspektiv till ett barnperspektiv. 

 

Ett annat hinder för implementeringen kan vara att de som inte arbetar direkt med barnen och 

inte har dem som direkt målgrupp för sin verksamhet har svårt att se hur de kan omsätta 

konventionens intentioner till handling på ett övergripande sätt.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att utveckla strategier och välplanerade tillvägagångssätt
19

, vilka är 

tillämpbara på regional och kommunal biblioteksnivå för att underlätta förändringsarbetet 

med att implementera Barnkonventionen. Utgångspunkten är barnets bästa, att göra barn 

delaktiga och att ge dem inflytande i de frågor som berör dem. 

 

Syftet är också att undersöka möjligheterna för implementering av Barnkonventionen på 

pilotbiblioteket i Hammarö, Värmland. 

. 

Vi ställer oss följande frågor: 

 Kan det finnas hinder för implementering av Barnkonventionen på regional 

biblioteksnivå, d.v.s. läns- och regionbibliotek?   

 Kan det finnas hinder för implementering av Barnkonventionen på kommunala 

folkbibliotek och särskilt på Hammarö som är pilotbibliotek? 

 Kan vi finna strategier som läns- och regionbiblioteken kan använda för att bidra till 

utvecklingsarbetet kring Barnkonventionen? 

 Kan vi finna metoder som kan underlätta arbetet för kommunbiblioteken att 

implementera Barnkonventionen i verksamheten? 

 

 

Metoder  

I det här projektarbetet har vi valt att använda flera metoder för att ta reda på eventuella 

hinder för implementeringen av Barnkonventionen på regional och kommunal biblioteksnivå. 

Enkäter har skickats till samtliga läns- och regionbibliotekarier och ett antal bibliotekschefer 

                                                 
18

 Barnombudsmannen. (2006) Att arbeta praktiskt med Barnkonventionen 
19

 Svenska akademiens ordlista 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista 

 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
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(eller motsvarande) i fyra län. Ansvariga för enkätundersökningarna är Sylvia Blomberg och 

Annika Holmén. 

 

På pilotbiblioteket har vi valt att arbeta med pedagogiska samtal, utifrån David Kolbs cirkel 

för erfarenhetsbaserat lärande 
20

 och Harry Shiers delaktighetsstege i 5 nivåer 
21

. Med 

handledning av Ann Marberg har bibliotekspersonalen fått stegvisa genomgångar av 

teorimodellerna. Detta har resulterat i pedagogiska samtal och praktiskt arbete med 

fokusgrupper. 

 

Resultatet från undersökningarna och pilotstudien vill vi använda som grund för att utveckla 

strategier och metoder för att underlätta implementeringen av Barnkonventionen. 

 

Metoder - Enkäter  

För att få svar på våra frågeställningar och nå vårt syfte har vi valt att arbeta med enkäter. 

Genom att skicka ut dessa till respondenter som har möjlighet att påverka arbetet med 

Barnkonventionen, d.v.s. chefer, vill vi ta tempen på hur långt man har kommit. Ett klart syfte 

är en viktig grund för en enkätundersökning 
22

.  

 

Enkäter är användbara när man vill nå flera personer på kort tid, när gruppen är intressantare 

än enskilda personer och när man vill undersöka attityder till olika företeelser. 
23

   

 

För vår del har vi valt en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. En 

kvantitativ metod används i vissa fall för att förklara något, medan en kvalitativ metod 

används när man vill förstå något.  För att förstå krävs mer än att undersöka egenskaper som 

kan kvantifieras, men kvantifieringen kan möjliggöra att upptäcka fenomen. 
24

  

 

Jan Trost är inne på samma linje. ”Om jag sålunda använder ord som längre, fler eller mer är 

jag inne på ett kvantitativt tänkande. Kvalitativt blir mitt tänkande om jag helt lyckas undvika 

den sortens jämförelser. /…/ Ofta kan de användas i kombination med varandra. 
25

  

 

Urvalet respondenter är hämtade från cheferna för samtliga läns- och regionbibliotek i Sverige 

och chefer för kommunbiblioteken i Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland. Två 

enkäter har tagits fram, en för läns- och regionbibliotek och en för kommunbibliotek. 

Kommunbibliotekscheferna fick svara anonymt, till skillnad från läns- och 

regionbibliotekarierna.  

 

Vi valde att lägga de två enkäterna i det webbaserade enkätprogrammet SurveyMonkey. 

Samtliga respondenter fick missivbrevet
26

 och en länk till enkäten via mejl. Respondenterna 

hade 18 dagar på sig att svara. 7 dagar innan sista svarsdag skickades en påminnelse till 

samtliga chefer för de kommunala biblioteken och till de läns- och regionbibliotekarier som 

då inte hade besvarat enkäten. 

                                                 
20

  Fredriksson, Jenny (2006). Lärstilar; en översikt av fyra populära lärstilsteorier, 12-13 
21

 Vägar till delaktighet: öppningar, möjligheter och skyldigheter: en modell för att öka barns delaktighet i att 

fatta beslut i enlighet med artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter. Översättning till svenska genom 

projektet Egen Växtkraft 2008-2011  
22

 Lära till lärare(2007). s. 8, Trost, Jan (2007). Enkätboken s. 15 ff 
23

 Lära till lärare s. 85 
24

 Ibid s. 196 
25

 Trost, Jan (2007). Enkätboken s.18 
26

 Bilaga 1 och 2 
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Urval 
Läns- och regionbiblioteken  

För att få reda på vilka kunskaper som finns om och hur man arbetar med Barnkonventionen 

på läns- och regionbiblioteksnivå valde vi att skicka ut enkäter till samtliga 18 läns- och 

regionbibliotekarier i landet. De representerar sammanlagt 21 län i Sverige. Vi har fått in 15 

enkätsvar från 17 län. En av respondenterna är inte chef. Eftersom respondenten har svarat på 

uppdrag av chefen, jämställer vi dennes svar med övrigas. Svarsfrekvensen är 81%. 

 

Vi har valt att göra en totalundersökning
27

 där vi har undersökt hela populationen och inte 

enbart ett urval. Valet av metod är relevant utifrån att gruppen (hela populationen) består av 

18 personer. 

 

Enkäten är helt anonym i vår redovisning. Vi kan dock i efterhand gå in och ta ut data från ett 

specifikt län. Vi valde att skicka enkäten till alla län/regioner i landet för att undersöka hur 

långt läns- och regionbiblioteken har kommit i sitt arbete med att implementera 

Barnkonventionen i sin verksamhet. 

 

Kommunbiblioteken 

För att få reda på vilka kunskaper som finns om och hur man arbetar med Barnkonventionen 

på kommunal biblioteksnivå, valde vi att skicka ut enkäter till samtliga chefer för biblioteken i 

Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län, d.v.s. sammanlagt 51 chefer i lika 

många kommuner. De utgör närmare 18 procent av landets 290 kommuner. 

 

Vi valde dessa län för att det är här vi är verksamma som konsulenter. Annars tror vi inte att 

dessa chefer skiljer ut sig särskilt från övriga bibliotekschefer i Sverige. 

De fyra länen representerar såväl större kommuner som små glesbygds- och 

avflyttningskommuner, med en personaltäthet från bara ett par anställda och upp till ett 

hundratal. 

 

Vi gjorde en länsvis geografisk avgränsning och bad cheferna kryssa för i vilket län de 

arbetar. Enkäten är helt anonym och vi kan endast se hur många chefer som har svarat i 

respektive län. Den geografiska indelningen gjordes för att vi skulle få en uppfattning av 

intresset för att besvara enkäten i våra egna län och för att se om detta skiljer sig något mellan 

länen. 

 

Enkätfrågor  
Enkätfrågorna är konstruerade utifrån de hinder vi tror kan finnas för implementeringen av 

Barnkonventionen. Det är frågor om organisation, strategier och styrdokument på en 

övergripande regional och kommunal nivå och på regional och kommunal biblioteksnivå. 

Vilka kunskaper har cheferna om Barnkonventionen och hur håller de sig informerade? Har 

de och personalen genomgått någon utbildning inom området?  Använder cheferna sig av de 

praktiska verktyg som finns? Vet man hur stor del av bibliotekets resurser som läggs på 

barnen?  

 

Vi har tittat på frågorna som Barnombudsmannen skickade ut till landstingen, På lång sikt
28

  

och kommunerna, Från beslut till praktik
29

, 2007. En del av frågorna har vi gemensamt med 

                                                 
27

 Trost, Jan, Enkätboken s. 37 
28

 Barnombudsmannen (2007). På lång sikt: Barnkonventionen i landstingen. BR:2008:01 
29

 Barnombudsmannen (2007). Från beslut till praktik: Barnkonventionen i kommunala verksamheter; BR 

2008:04 
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en magisteruppsats på BHS om hur barnbibliotekskonsulenter arbetar utifrån 

Barnkonventionen
30

.  

 

Omfattningen av den här typen av undersökning kan bli hur stor som helst, vilket vi inte har 

möjlighet att genomföra i detta projektarbete. Vi har medvetet valt att utesluta parametrar som 

kön, ålder, antal år med chefsbefattning, kommunstorlek o. dyl. och har valt att koncentrera 

oss på sakfrågor. 

 

Sakfrågor är frågor om faktiska förhållanden och används när man vill veta hur det förhåller 

sig och inte hur den som svarar anser det vara. Det förutsätter att det finns ett givet svar. 
31

  

 

Båda enkäterna har 23 frågor. Största delen av enkäterna innehåller slutna frågor, dvs. fasta 

svarsalternativ och med möjlighet till kommentarer. 

 

I enkäten till läns- och regionbibliotekarierna används skrivningar om regionala styrdokument 

och länet/regionen. I två av frågeställningarna ges möjlighet att pricka för mer än ett svar. Två 

frågeställningar är helt öppna. Fråga 5 – Hur många procent av läns/regionbibliotekets 

resurser läggs på implementeringen av Barnkonventionen, internt och externt? och fråga 23 - 

Kommentarer och tankar.  

 

Kommunbiblioteksenkäten har skrivningar om kommunala styrdokument och 

kommunen/biblioteket. Även här finns två frågeställningar i vilka det är möjligt att pricka för 

mer än ett svar. Två frågeställningar är helt öppna. Fråga 9 - Vem/vilka har ansvar för att 

barnets ställning på biblioteket stärks? och fråga 23 - Kommentarer och tankar.  

 

För att se om enkäterna fungerade skickades de för genomgång och koll till en läns- 

bibliotekarie och en bibliotekschef. Vi fick värdefulla kommentarer på några formuleringar 

och någon fråga tog vi också bort helt, innan enkäterna skickades ut till samtliga 

respondenter. 

 

Metoder - Pilotbiblioteket 
Hammarö bibliotek är pilotbibliotek i arbetet med Barnkonventionen. Rent organisatoriskt 

tillhör biblioteket bildningsnämnden. I kommunen finns endast detta kommunbibliotek och 

personalstyrkan består av sex personer inklusive verksamhetsansvarig. Biblioteksplanen är 

verksamhetens styrdokument.   Det finns ingen direkt skrivning om Barnkonventionen i 

planen. Kommunen har ca. 14.000 invånare.   

 

På pilotbiblioteket har tanken varit att utgå från pedagogiska resonemang, genom användning 

av reflekterande pedagogiska samtal utifrån David Kolbs cirkel för erfarenhetsbaserat lärande 
32

 och användning av Harry Shiers delaktighetsstege i 5 nivåer 
33

 som teorimodell.  

 

I arbetet med pilotbiblioteket har Ann Marberg agerat handledare för bibliotekspersonalen, 

med pedagogiska samtal kring Barnkonventionen. Målsättningen har varit att möjliggöra ett 

                                                 
30

 Backlund, Malin & Pettersson, Gunnel (2009). Barnbibliotekskonsulenternas arbete utifrån Barnkonventionen 

– en framgång? 
31

 Trost, Jan (2007). Enkätboken, s.76 
32

 Fredriksson, Jenny (2006). Lärstilar: en översikt av fyra populära lärstilsteorier, s. 12-13 
33

 Vägar till delaktighet: öppningar, möjligheter och skyldigheter: en modell för att öka barns delaktighet i att 

fatta beslut i enlighet med artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter. Översättning till svenska genom 

projektet Egen Växtkraft 2008-201, s.5 
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förändrat förhållningssätt och arbetssätt med Barnkonventionen i fokus i det dagliga arbetet. 

 

Handledarens roll har varit att föra samtalen framåt med hjälp av teoretiska modeller för att få 

fram praktiska exempel som personalen kan arbeta med.  

Pedagogiska samtal 

David Kolbs cirkel för erfarenhetsbaserat lärande
34

 

David Kolb skapade cirkeln för erfarenhetsbaserat lärande 1975. Hans tankar är att alla 

människor har inslag av olika typer av lärande i olika kombinationer och att man växlar 

mellan flera olika kombinationer. Med cirkeln vill han visa hur vi behandlar information och 

hur vi uppfattar den. Cirkeln skall ses som en spiral och inte som en sluten cirkel. Det handlar 

om att utgå från konkreta erfarenheter (upplevelser) och observera samt reflektera kring dem. 

Att formulera förståelsen av upplevelserna med abstrakta begrepp och generaliseringar, man 

tänker och analyserar. Från vilka problem kan lösas och nya tillämpningar kan prövas. En 

handledare för samtalet framåt och alla deltar i samtalet för att föra utvecklingen framåt i 

verksamheten. 

 

David Kolbs cirkel för erfarenhetsbaserat lärande, experiential learning cycle 

 

  
1. Konkreta upplevelser, 2. Observation och reflektion, 3. Formera abstrakta begrepp 

4. Testa med aktivt experimenterande. 
35

 

 

Personalen har utgått från David Kolbs cirkel för att undersöka den konkreta verkligheten för 

bibliotekets verksamhet för barn, genom att föra pedagogiska samtal. De har observerat och 

reflekterat kring barnets bästa för att skapa förståelse för vad som behöver åtgärdas. Därefter 

har de prövat sig fram t.ex. genom fokusgrupper.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Fredriksson, Jenny (2006). Lärstilar: en översikt av fyra populära lärstilsteorier, s. 12-13 
35

 Ibid. 
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Harry Shiers delaktighetsstege i 5 nivåer, Barns och ungas väg till delaktighet
36

 

På pilotbiblioteket pågick även samtal för att tydliggöra arbetet med att göra barn och unga 

delaktiga. Utgångspunkten var Harry Shiers delaktighetsstege i 5 nivåer, en teorimodell med 

olika nivåer som handlar om att barnen stegvis bereds möjlighet att få mer inflytande i 

verksamheten.  

 

På nivå 1 görs det inga organiserade försök att ta reda på vilka åsikter barnen har. Man anser 

att om inga åsikter framförs så finns det inga behov av att lyssna på barnen. Därför behövs det 

öppningar för att man ska bli beredd att lyssna på dem. Möjligheterna kräver att de arbetar på 

ett sådant sätt att de gör det möjligt att lyssna på barnen. Skyldigheter kräver att man i sin 

policy uttrycker att man vill lyssna på barnen.  

 

På nivå 2 måste den vuxna agera positivt för att stödja barnen för att locka fram deras åsikter 

och att stödja dem att uttrycka sina åsikter och därigenom göra delaktigheten möjlig. För att 

öppna upp räcker det att den vuxne agerar så att de hjälper barnen att stödja sina åsikter. 

Möjligheterna kräver däremot att den vuxne genomför aktiviteter som gör att barnen ska 

kunna uttrycka sina åsikter. I skyldigheterna krävs det att arbetssätten inkluderas i 

organisationens policy.  

 

På nivå 3 krävs det att man tar hänsyn till barns åsikter vid beslut och att det skall tillämpas 

betydelse i förhållande till barnens ålder och mognad även om varje beslut inte måste tas i 

enlighet med barnens önskemål. Öppningar sker så snart man är beredd att ta hänsyn till 

barnens åsikter. Möjligheter uppstår när man är beredd att ta hänsyn till barnens åsikter. 

Skyldigheter inträffar när man införlivar artikel 12 i Barnkonventionen i sin policy. 

Nivå 4 ses som en övergång från rådgivning till aktivt deltagande i beslutsfattande. Barnen 

blir mer direkt involverade där beslut fattas. Öppningar sker när man låter barnen delta i 

beslutsprocesser och möjligheter uppstår när man etablerar en procedur som gör det möjligt 

för barn att delta. Det blir skyldigheter när man skriver in ett krav i sina policydokument.  

 

På nivå 5 blir barnen aktivt involverade i beslutsprocesser, men utan verklig makt över de 

beslut som tas. För att till fullo uppnå nivå 5 behövs ett tydligt engagemang från vuxna att 

dela sin makt. Öppningar sker när den vuxna är beredd att dela sin makt om beslutsfattade 

med barn. Möjligheter uppstår när det finns en procedur som gör det möjligt. Skyldigheter 

skapas när det blir organisationens policy att barn och vuxna ska dela makten och ansvaret.
37

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Vägar till delaktighet: öppningar, möjligheter och skyldigheter: en modell för att öka barns delaktighet i att 

fatta beslut i enlighet med artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter. Översättning till svenska genom 

projektet Egen Växtkraft 2008-201, s.5 

 
37

 Vägar till delaktighet: öppningar, möjligheter och skyldigheter: en modell för att öka barns delaktighet i att 

fatta beslut i enlighet med artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter. Översättning till svenska genom 

projektet Egen Växtkraft 2008-2011, s.5ff 
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Pathways to Participation – Barns och ungas väg till delaktighet
38

 

Nivåer av delaktighet (börja på steg 1) 

Diskussionerna om frågorna på nivå 1-2 ledde till att öppningar, möjligheter och skyldigheter 

lyftes fram på varje nivå. Då blev det tydligare vad som redan utfördes och vad som behöver 

åtgärdas för barns och ungas delaktighet. 

Efter dessa samtal kring nivå 1 och 2 i Shiers stege kom personalen fram till att fokusgrupper 

var en bra metod för att undersöka vad barnen tycker om biblioteket. Personalen enades om 

att undersöka vad elever i årskurs 2 och 5 har för läsvanor och synpunkter på bibliotekets 

service . 

 

Fokusgrupp 

Fokusgrupp är en metod för att undersöka om en service, produkt, koncept eller en idé 

fungerar bra eller mindre bra. En grupp personer tillfrågas om sina känslor och attityder kring 

ett begränsat tema och frågorna är ställda till hela gruppen och skall uppmuntra till samtal. 

Fokusgruppen leds av en moderator och det finns även med en neutral person som observerar 

och dokumenterar svaren. Fokusgruppintervjuer kan även användas som metod inom 

forskning. Eller för att undersöka vad en grupp tycker om en verksamhet t.ex. bibliotekets 

service. Antalet i personer i en fokusgrupp bör vara 6-8 personer. 
39

 

 

                                                 
38

 Ibid s.5ff 
39

 Obert, Christina (2000). Fokusgrupp: ett enkelt sätt att mäta kvalitet 
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För- och nackdelar med fokusgrupper 

Fördelarna med att använda fokusgrupp som en metod är att det oftast ger god valuta för 

nedlagd arbetsinsats. För en begränsad insats får man fram mycket information som underlag 

för fortsatt arbete. Samtalsformen passar in i bibliotekskulturen.  

En positiv bieffekt är att personalen signalerar ett intresse av dialog med allmänheten. 
40

  

 

Nackdelarna kan vara om frågorna som ställs till gruppen är ledande eller slutna och ger redan 

förväntade svar. Utsagor kan generaliseras och ligga till grunden för kommande beslut. Är 

gruppen för homogen kan svaren bli liktydiga.  

Studiebesök 

För att inspirera personalen och öppna för nytänkande genomfördes studiebesök på 

barnbibliotek som arbetar aktivt med Barnkonventionen och barnens bästa. De bibliotek som 

besöktes LUMA-biblioteket
41

  inkl. Retoy 
42

 i Hammarby Sjöstad, Rum för barn och 

TioTretton i Kulturhuset i Stockholm
43

. 

 

 

Resultat 

Resultat. Läns- och regionbiblioteksenkäten44 

Vi fick in 15 svar av 18 möjliga respondenter. Det utgör en svarsprocent på 81%, med ett 

bortfall på 3 personer, vilket vi är nöjda med. Generellt sett får man räkna med 

svarsfrekvenser på 50 – 70 % på enkätundersökningar. Undersökningar som gäller den totala 

populationen ger oftast en högre svarsfrekvens. 
45

  

 

Enkätsvar i grupperingar 
Övergripande regional nivå (fråga 2, 3, 4, 6, 7)  

Över hälften, 53,3% har svarat att huvudmannen har fattat ett formellt övergripande beslut om 

att arbeta utifrån Barnkonventionen. 4 av cheferna svarar att inget formellt beslut finns och 3 

av cheferna har svarat vet ej. 

 

7 svarar att det finns någon på politisk eller central ledningsnivå som driver frågan om 

implementering av Barnkonventionen i länet/regionen. 

 

På frågan om din huvudman har utsett någon barnkonventionsansvarig i länet fördelar sig 

svaren som följer: 

Ja 33,3% 5 

Nej 20,0% 3 

Vet ej 46,7% 7 

 

14 svarar att barn är en prioriterad målgrupp i de regionala styrdokumenten som RUS, RUP 

och kulturplaner.  

Flertalet, 73,3% av läns- och regionbibliotekscheferna ingår inte i något nätverk som jobbar 

med Barnkonventionen. 

                                                 
40

Ett steg till: en metod för biblioteksutveckling: Tvinningprojektets slutrapport (2009) s. 27 ff 
41

 www.biblioteket.stockholm.se/bibliotek 
42

 www.retoy.se 
43

 www.biblioteket.stockholm.se/bibliotek 
44

 Bilaga 3 
45

 Trost, Jan (2007). Enkätboken s. 137 
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Strategier och styrdokument (fråga 8, 9) 

Alla cheferna har svarat att barn är en uttalad prioriterad målgrupp i läns- och 

regionbibliotekets egna styrdokument. 

Följdfrågan om det finns skrivningar om Barnkonventionen med i läns- och regionbibliotekets 

egna styrdokument svarar 8 chefer ja och 7 nej. Barn som prioriterad målgrupp finns med i 

styrdokumenten, däremot saknas det ofta skrivningar om Barnkonventionen som begrepp. 

 

Organisation och resurser (fråga 5, 11, 12,13,18) 

12 anser att det inte finns några svårigheter med att hävda ett barnperspektiv enligt 

Barnkonventionen i läns- och regionbibliotekets verksamhet. Funderingar finns som att det 

traditionellt sett inte sker per automatik och att man hela tiden måste påminna sig om att det är 

viktigt att lyfta fram barnperspektivet. 

 

Över hälften, 11 chefer anser att det finns delar av verksamheten som inte rör barn. 

Vuxnas lärande, verksamheter som enbart har vuxna som målgrupp, arbete med 

länsbildningsförbundet, samverkan med universitetsbiblioteken, verksamhet för äldre och 

taltidningen är exempel på sådant som inte rör barn. 

 

På frågan har läns- och regionbiblioteken ett ansvar för att Barnkonventionen implementeras 

på kommunbiblioteken? Svarar cheferna följande? 

 

Ja 46,7% 7 

Nej 53,3% 8 

Nej sägarna menar att ansvaret ligger på kommunerna då kommunerna är självstyrande. 

Däremot har läns- och regionbiblioteket en roll att stödja, främja och stimulera. 2 svarar att ett 

formellt uppdrag saknas för implementering av Barnkonventionen i kommunerna.  

 

Frågan hur ser du på läns- och regionbibliotekets roll när det gäller barnkonventionsarbetet för 

kommunbiblioteken? Ger följande svar: 

Inspiratör 86,7% 13 

Utbildare 73,3% 11 

Utvecklare 73,3 11 

Rådgivare 73,3% 11 

Annat 13,3% 2 

 

Frågan om hur många procent av läns- och regionbibliotekets resurser som läggs på 

implementeringen av Barnkonventionen internt/externt är mycket svår att svara på enligt de 

flesta cheferna. 6 av cheferna svara mellan 2 och 40%.   

 

Information och utbildning (fråga 10, 14, 15, 16 17) 

På frågan hur får du information om Barnkonventionen? (det går bra att kryssa i fler 

alternativ) 

svarar cheferna följande: 

 

Håller mig uppdaterad via 

hemsidor 

80,0% 12 

Utbildning 46,7% 7 

Utskick från 

barnkonventionsansvarig i 

Länet/regionen 

6,7% 1 
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Nyhetsbrev från 

barnombudsmannen 

0,00% 0 

Nyhetsbrev från kulturrådet 20,0% 3 

Annat sätt 46,7% 7 

Svar på annat sätt är t.ex. genom barnkonsulenten och kollegor, ”tala med folk”.  

 

13 chefer svarar att de har haft användning av Svensk biblioteksförenings rekommendationer 

På barns och ungdomars villkor.
46

 

 

Över hälften, 10, har deltagit i någon form av utbildning om Barnkonventionen. Det har varit 

studiedagar, fortbildning arrangerad av läns- och regionbiblioteken i Mellansverige.  

 

10 chefer anser sig ha behov av mer utbildning. Önskemål som framkommer är, 

implementering i verksamhet, uppföljning, fördjupning om Barnkonventionen, barn och 

bemötande och nya infallsvinklar och sätt att arbeta. 

 

Alla chefer anser att fortbildning är angelägen för all personal på läns- och regionbiblioteket. 

 

Barns perspektiv och barnperspektivet (fråga 19, 20, 21, 22) 

13 av cheferna känner till skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv.  

3 anser att barn ska få vara med och bestämma om verksamheten. 4 vet ej och 8 anser att barn 

inte ska vara med och bestämma om verksamheten.  

Några kommentarer som följer är: ”det är viktigt att barn och unga kan känna sig delaktiga 

och vara med och påverka en del av biblioteksverksamheten”.  

”Indirekt gör de möjligen det, med direkt i det strategiska utvecklingsarbetet har jag svårt att 

se hur det skulle fungera” och ”Möjligen som referensgrupp”. 

 

Konsekvenserna för barn inför beslut som rör dem, barnkonsekvensanalys, analyseras inte på 

8 av läns- och regionbiblioteken. I svaren kan man utläsa att besluten inte rör barn direkt, att 

lite tid läggs på analys och genomlysning av biblioteksverksamheten och att man inte har 

tänkt på det. 

 

Uppföljning och reflektion över vad som gjorts för barnets bästa under verksamhetsåret, 

barnbokslut, används inte av 10 läns- och regionbibliotek. Flera av svaren säger att det borde 

vi göra, det kan vi gott börja med, vi kallar det inte barnbokslut men något liknande, inte än. 

 

Resultat.  Kommunbiblioteksenkäten47
 

Vi fick in 34 svar av 51 möjliga. Det utgör en svarsprocent på 67 % vilket vi kan vara nöjda 

med. I normalfallet får man räkna med svarsfrekvenser på mellan 50 och 75 procent på 

enkätundersökningar. 
48

  

 

Län Antal bibliotek Antal svar Svar - procent 

av biblioteken 

i länet 

Värmland 16   8 50% 

Västmanland 10   6 60% 
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Örebro 12 10 83% 

Östergötland 13 10 77% 

Summa 51 34 - 

 

Svarsprocenten för bibliotekscheferna i Örebro och Östergötland är betydligt högre än för 

Värmland och Västmanland. I missivbrevet
49

 står vi alla tre som avsändare. Cheferna vet 

alltså inte att det är Sylvia (Örebro) och Annika (Östergötland), som har huvudansvar för 

enkäten, så på det sättet kan det inte vara personberoende.  

 

Det är svårt att veta orsaken till bortfallet, kan det bero på följande? Allmän enkättrötthet,  

att det ofta kommer flera enkäter samtidigt inom olika områden som ska besvaras, att man 

bortprioriterar på grund av tidsbrist eller att man inte ser Barnkonventionen som en naturlig 

del i det dagliga arbetet?  

 

Enkätsvar i grupperingar  
Övergripande kommunal nivå (fråga 2,3,4,5) 

Det finns inga formella beslut att arbeta utifrån Barnkonventionen i hälften av kommunerna. 

Lägger man till de närmare 24 procent som inte vet om Barnkonventionen är nämnd i centrala 

styrdokument har närmare tre fjärdedelar av cheferna inget tydligt uppdrag att arbeta utifrån 

Barnkonventionen. 

 

Samtidigt svarar 25 chefer att barn är en uttalat prioriterad målgrupp i kommunens 

styrdokument. 3 svarar att de inte vet och 6 att barn inte är en uttalat prioriterad målgrupp. 

 

I 2 kommuner finns det en barnkonventionsansvarig och 4 chefer ingår i något nätverk som 

jobbar med Barnkonventionen. Nätverken finns på både kommunal och regional nivå. 30 

chefer svarar att de inte ingår i något nätverk kring Barnkonventionen. 

 

Kommunal biblioteksnivå  
Strategier och styrdokument (fråga 6,7) 

I 71 procent av biblioteksplanerna och verksamhetsplanerna finns det inga skrivningar om 

Barnkonventionen. I kommentarerna framgår det att alla inte har biblioteksplaner, att planerna 

är gamla och att skrivningar ska föras in när de revideras, att man har barn som prioriterad 

grupp, men inte har tänkt på Barnkonventionen i sammanhanget och att Barnkonventionen 

finns bland de styrdokument som ligger till grund för biblioteksplanen.  

10 chefer svarar att skrivningar finns med. 

 

Barn är en uttalat prioriterad målgrupp i 91 procent av bibliotekens styrdokument. 

 

Organisation och resurser (fråga 9,10,11,12,13,18) 

Frågan om vem/vilka som har ansvar för att barnets ställning på biblioteket stärks är en öppen 

fråga. Här finns många olika svar, av vilka de vanligaste är: 

 

Ansvarig Antal svar 

All personal inkl. chef 7 

Bibliotekschef och 

barnbibliotekarie 

6 
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Politiker, bibliotekschef, 

och övrig personal 

5 

Politiker och bibliotekschef 4 

Bibliotekschefer 3 

 

De allra flesta, 30 chefer tycker inte att det finns några nackdelar med att hävda ett 

barnperspektiv i bibliotekets verksamhet. De farhågor som redovisas handlar om att grupper 

kan ställas emot varandra och att biblioteket består av flera delar och då går det inte alltid att 

ha ett barnperspektiv. 28 tycker att det är nödvändigt att få in arbetet med Barnkonventionen i 

befintliga arbetsprocesser. 

”Ja, får man inte in dem i själva processen kommer de aldrig att finnas med i realiteten, bara 

som ett påhäng för att vi måste” 

 

Fördelning av resurser för barn: 

Andel av 

bibliotekets resurser 

Fördelning av procent Antal svar 

16 - 30 % 17,6   6 

31 - 45 % 64,7 22 

46 – 60% 17,6   6 

 

Boken Kommer och service till äldre är frågor inom biblioteket som inte rör barn enligt 8 

chefer. Företagsservice, service till vuxenstuderande, viss föredragsverksamhet, en del kurser 

som sker på biblioteket och inköp av vuxenlitteratur är några andra. 

Å andra sidan tycker 19 chefer att det inte finns någon fråga inom bibliotekets verksamhet 

som inte rör barn.  

”Mycket vuxenverksamhet rör ju inte barn, men barnverksamheten rör ju alla som arbetar på 

bibliotek”. 

 

På frågan om Hur ser du på läns- och regionbibliotekets roll när det gäller 

barnkonventionsarbetet för kommunbiblioteken? (det går bra att kryssa i fler alternativ) svarar 

cheferna så här: 

Inspiratör 76,5% 26 

Utbildare 73,5% 25 

Utvecklare 50% 17 

Rådgivare 67,6% 23 

Annat 0%   0 

 

 

Information och utbildning (fråga 8,14,15,16,17,) 

När det gäller att skaffa sig information om Barnkonventionen så svarar över hälften, 18 

chefer, att de får den genom utbildning. 19 chefer har deltagit i någon utbildning. Flera 

hänvisar till den utbildningsdag som länsbiblioteken i Mellansverige ordnade i januari 2011.  

Därefter följer att 13 håller sig uppdaterade via hemsidor, 8 får utskick från 

barnkonventionsansvarig i länet/regionen, 8 får nyhetsbrev från Kulturrådet. Övriga 

informationskällor som uppges är kontakt med Rädda barnen, föreläsningar ibland och 

information från ansvarig i kommunen. Ingen abonnerar på Barnombudsmannens nyhetsbrev.  

Detta var en av frågorna där man fick kryssa i fler alternativ. 

 

18 chefer har behov av mer utbildning. Det man framförallt önskar är metoder för hur man 

arbetar med Barnkonventionen i det dagliga arbetet. Goda exempel efterlyses och idéer om 
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hur man kan få Barnkonventionen att genomsyra kommunens alla verksamheter. 

En övervägande del, 30 chefer, anser att fortbildning om Barnkonventionen är angelägen för 

all bibliotekspersonal. Så här svarar 3 av 4 chefer som inte tycker att Barnkonventionen är en 

angelägenhet för all bibliotekspersonal ”Jag tror att vi är väldigt medvetna om 

Barnkonventionen och dess rättigheter”, ”det räcker med att de som sköter verksamheten går 

på sådan utbildning” och ”Barnkonventionen är bra att ha med i barnbiblioteksarbetet, men 

det är inte alla som arbetar med de delarna”. 

  

21 chefer svarar att de inte har haft användning av På barns och ungdomars villkor.
50

 Det 

utgör 62 procent av samtliga chefer. Några uppger att de inte har sett dem. 

 

Barns perspektiv och barnperspektivet (fråga 19,20,21,22) 

9 chefer känner inte till skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv. 31 anser att 

barn ska få vara med och påverka bibliotekets verksamhet. Tidskrävande, nyttigt, kan vara 

svårt att genomföra, inom rimliga gränser och i den mån som det är möjligt är några 

kommentarer. 

”Här skulle det vara välkommet med idéer och tips om när och hur. Om det finns några 

bibliotek som provat på.” 

 

Konsekvenserna för barn inför beslut som rör dem, barnkonsekvensanalys analyseras inte på 

20 av biblioteken. Finns inte i policydokumenten, omedvetenhet, ibland, ibland inte, tänker 

inte på det är några av svaren. Kommer snart krav på detta och det finns en barnchecklista 

som ska användas vid nämndbeslut är andra svar. 

Uppföljning och reflektion över vad biblioteken har gjort för barnets bästa under 

verksamhetsåret används inte av 26 chefer. Svaren handlar om att det inte har efterfrågats, 

bristande rutiner, att man knappt hinner med allt som ska göras och prioriterar annat och att 

frågan överlåts till barnbibliotekarierna. Några tycker dock att det skulle vara spännande att 

införa, bättring önskas, bra idé och att det finns en målsättning att jobba med barnbokslut som 

man inte har nått. 

 

Resultat. Pilotbiblioteket 

Redovisning av arbetsprocessen och resultatet med Barnkonventionen på pilotbiblioteket. 

 

Steg 1: Information, kursplan med arbetsprocessen och en samtalsmetod (April) 

Handledaren informerade om Barnombudsmannens rapport från 2007
51

, om svenska 

kommuners arbete med Barnkonventionen, med fokus på Hammarö kommun. Därefter följde 

en genomgång av vad Barnkonventionen är och de fyra vägledande artiklarna 2, 4, 6 och 12. 

De handlar om barnets rättigheter, att barnet ska sättas i främsta rummet, om barnets rätt att 

leva och överleva samt om barnets rätt att uttrycka sina åsikter. För att lägga en grund för det 

fortsatta arbetet informerades personalen om barnombudsmannens faktablad Att arbeta 

praktiskt med Barnkonventionen
52

 . 

 

Handledaren gick igenom kursplanen med föreslagen arbetsprocess
53

.  Arbetsprocessen 

bestod av teoretiska genomgångar av olika metoder vilka skulle leda till samtal, reflektioner 

och praktiskt utövande på sikt. 
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Därefter beskrev handledaren David Kolbs cirkel för erfarenhetsbaserat lärande
54

 , med 

reflekterande pedagogiska samtal. Dessa leder till ett aktivt experimenterande och möjliggör 

nya tillämpningar. Slutligen uppmanades personalen att inventera vad som görs idag för 

barnets bästa och vilka brister som identifieras. 

 

Resultat steg 1  

Under samtalet tog personalen fram en lista på vad som är bra och mindre bra på biblioteket 

med utgångspunkt från ett barnperspektiv. Bra var bl.a. att det finns en läspool med flera 

exemplar av populära titlar, en rolig och spännande introduktion för 6-åringar och att man tar 

emot klassbesök före öppettiderna. Mindre bra var höga hyllor, skyltar i taket och att 

katalogens söksystem var svårmanövrerat för barn.  

Sammantaget kunde personalen se att mycket är bra i biblioteket, men att det finns en del som 

behöver åtgärdas för att förbättra verksamheten för barnen. 

 

Läxa  

Gå igenom, diskutera och observera biblioteket utifrån Svensk biblioteksföreningens 

rekommendationer, På barns och ungdomars villkor
55

.    

Undersöka om Hammarö kommuns barnkonventionsarbete har förändrats sedan 

Barnombudsmannens sammanställning från 2007
56

 .   

 

Steg 2: Svensk Biblioteksförenings rekommendationer På barns och ungdomars villkor och 

planering av lokal arbetsplan (Maj) 

Diskussion om arbetsuppgifterna i läxan från steg 1. Det blev en genomgång och ett samtal 

om hur Svensk Biblioteksförenings rekommendationer återspeglades i biblioteket.  

Inledande samtal, utifrån en mall
57

, för att ta fram en lokal arbetsplan. Arbetsplanen skall 

beskriva vilka områden som biblioteket kan arbeta med för att lyfta fram barnperspektivet. 

 

Resultat steg 2  

Personalen samtalade och reflekterade kring de 12 punkterna i Svensk Biblioteksförenings 

rekommendationer
58

 som biblioteket hade besvarat. Man kom fram till att barnperspektivet 

beaktas i hög grad, t.ex. att biblioteket fungerar till viss del som fristad, ger lugn och ro men 

att det inte finns något ”tyst rum”. Inköpspolicyn är bred, tillåtande och speglar omvärlden 

och all personal engageras vid klassbesök. Det var svårare att ta fram vad som var mindre bra 

utifrån rekommendationerna. Att rullstolsburna inte kan nå upp till de övre bokhyllorna och 

att man behöver bli bättre på att informera om bibliotekets möjligheter identifierades som 

några områden. 

Användningen av David Kolbs cirkel för erfarenhetsbaserat lärande 
59

 som modell för 

pedagogiska samtal startade en tankekedja för hur man kan tänka och planera utifrån ett 

barnperspektiv.   

Hammarö kommuns barnkonventionsarbete har inte förändrats sedan 2007. 
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Läxa 

Ta fram en arbetsplan. Undersöka om det finns någon person i kommunen som är 

barnkonventionsansvarig. 

 

Steg 3: Lokal arbetsplan, pedagogiska samtal kring Barnperspektivet i 5 punkter, (Juni ) 

Tillsammans med handledaren gick personalen igenom arbetsplanen.  

Diskussion kring Barnperspektivet i 5 punkter.  En modell för hur man kan arbeta med 

Barnkonventionen på biblioteket, framtagen av Lena Lundgren, Regionbibliotek Stockholm
60

. 

För att påbörja medieplanarbetet utgick man från punkten kartläggning av barns ställning och 

barnens andelar av bibliotekets resurser. 

Användbara mått för kartläggning finns i boken Mäta och väga.
61

  

Information inför nästa steg som handlar om barns och ungas delaktighet i beslutsprocesser. 

 

Resultat steg 3  

Personalen beslutade att följa arbetsplanen genom att ta fram en medieplan och att arbeta med 

bemötandefrågor för att lyfta fram barnperspektivet  

För kartläggning av barns ställning och barns andel av bibliotekets resurser valde 

arbetsgruppen att använda sig av följande mått från boken Mäta och väga.
62

 

  

 Resurserna utifrån rummet, medierna och kompetensen 

 Resursutnyttjandet utifrån rummet 

 Kvaliteten utifrån medierna och kompetensen  

 Täckningsgraden utifrån medierna.  

Jämförelser skall göras med vuxenstatistiken. Det är intressant inför det kommande arbetet 

med medieplanen.  

Läxa 

Ta fram statistiken till kartläggningen.  

 

Steg 4: Teorimodell för barn och ungas delaktighet, metoder och förberedelser inför 

fokusgrupper,  (Augusti) 

Mötet inleddes med en kort rekapitulering av arbetsplanens fokus på medieplan och 

bemötandefrågor. 

 

Personalen fick kopior på Harry Shiers delaktighetsstege i 5 nivåer, vilket är en teorimodell 

med olika nivåer för att göra barn och unga mer delaktiga och ge dem inflytande. 
63

 Samtalet 

handlade om bemötande och började på nivå 1, som handlar om att barn ska bli lyssnade till 

och om att ta fram öppningar, se möjligheter och de skyldigheter man har för att göra barn 

mer delaktiga i bibliotekets verksamhet.  

Personalen kom också fram till att de ville arbeta med fokusgrupper. Handledaren ställde 

frågor om vad personalen ville ta reda på av barnen. Därefter påbörjades planeringen inför 

fokusgrupperna.  
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Resultat steg 4 

Personalen ser möjligheter att lyfta fram barnperspektivet i det kommande medieplanarbetet.   

Barnmedia står för hälften av bibliotekets utlåning. Däremot visade det sig att ytan för 

barnmedierna var betydligt mindre än ytan för vuxenmedierna.  

Följande frågor kom upp på mötet, går det att förändra på något vis, kan man flytta över 

faktaböcker för barn till fackavdelningen för vuxna, kan man utvidga barnavdelningen på 

bekostnad av vuxenavdelningen? 

Personalen hade inte hunnit ta fram statistik inför kartläggningen p.g.a. tidsbrist. 

Arbetsgruppen beslutade att arbeta med två fokusgrupper, årskurs 2 och 5. Man hade enats om 

att undersöka barnens tankar om litteratur och lässtimulans. Därefter bestämde sig personalen för 

att besöka berörda klasser och informera om tillvägagångssätt och målsättningen med 

fokusgrupperna. Inför klassbesöken behövde det tas fram ett körschema för personalen.  

I Harry Shiers delaktighetstege, nivå 1
64

, såg arbetsgruppen möjligheter med att arbeta mer 

med bemötande av barn. Utgångspunkten var ett befintligt policydokument för bemötande av 

barn och unga.  

 

Läxa 

Inför steg 5 ska handledaren ta fram ett förslag till körschema för personalen
65

 till 

klassbesöken och frågeställningar till barnen i fokusgrupperna.
66

 

Personalen bokade in klasserna. 

 

Steg 5: Fokusgrupper med barn (September)  

Personalen gick igenom körschemat och frågeställningarna inför fokusgrupperna. 

Klasserna besöktes och informerades inför fokusgrupperna. 

Fokusgrupperna genomfördes på biblioteket. 

Resultat steg 5  

Ändringar och korrigeringar gjordes i körschemat och frågeställningarna.  

Personalen informerade barnen, utifrån Barnkonventionen, om varför de ville ta del av 

barnens tankar och hur de kommande fokusgrupperna skulle fungera. 

Fokusgrupperna genomfördes med årskurs 2 och 5 vid två tillfällen. Handledaren var 

samtalsledare och två bibliotekarier antecknade och observerade. Frågorna handlade om 

barnens litteraturvanor och läsintresse. Barnen som tillfrågades var vana vid att besöka 

biblioteket med sina klasser.  

Läxa 

Inför studiebesöken uppmanades personalen att ha barnglasögonen på och att fundera över 

vilka erfarenheter och idéer de kunde ta med sig hem. 

 

Steg 6: Studiebesök, pedagogiska samtal (Oktober) 

Den 19 oktober 2011 genomfördes ett studiebesök på flera barnbibliotek i Stockholm som 

arbetar aktivt med Barnkonventionen. Först besöktes LUMA-biblioteket i Hammarby 

Sjöstad
67

, samt Retoy, som finns i samma lokaler och som drivs av insamlingsstiftelsen Lek 

för hållbarhet
68

. Besök gjordes även på Rum för barn och TioTretton i Kulturhuset.
69
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Pedagogiska samtal genomfördes efter studiebesöken. 

 

Resultat steg 6  

Några dagar efter studiebesöket träffades personalenför samtal och reflektion om vad som 

man tyckte var intressant på barnbiblioteken. De hade bl.a. observerat att man inte behöver ha 

så många böcker i biblioteket, att man kan ta bort en del hyllor för att frigöra ytor för 

myshörnor och skapa lugna miljöer. Det är också lättare för barnen att hitta medierna om man 

placerar dem efter ämnesord.  

 

Vid samma tillfälle gjordes en genomgång och reflektion av resultaten från fokusgrupperna. 

Utifrån svaren från fokusgrupperna blev det en lång diskussion om hur man kan stimulera 

barnens läsintresse bl.a. genom att genomföra förändringar i biblioteksmiljön. Genom att se 

över inredningen, medieinköpen, skyltningen, hylluppställningen, arbetsmetoderna för 

lässtimulans och att skaffa fler datorer. 

Därefter fortsatte det handledda samtalet med nästa nivå i Harry Shiers delaktighetsstege, nivå 

2 som handlar om att man stödjer barnens synpunkter
70

. Personalen hade tagit del av 

fokusgruppernas svar och planerade åtgärder utifrån dem. Man planerade även aktiviteter för 

att kunna erbjuda barnen en intressant och skapande miljö. 

Man kunde också tänka sig att förtydliga redan skrivna policydokument som t.ex. 

biblioteksplanen, verksamhetsplaner och personliga planer/mål för att underlätta arbetet med 

Barnkonventionen. Det var viktigt för personalen att det inte skulle blir tvingande utan att det 

skulle kännas naturligt att utgå från barnens bästa i det dagliga arbetet. 

 

Steg 7: Summering av steg 1-6, pedagogiska samtal (November) 

Genomgång av resultatet av personalens arbete med Barnkonventionen efter 6 träffar.  

Personalen har  

- ingått i ett aktionslärande 

- använt sig av olika teoretiska modeller för pedagogiska samtal  

- gjort en lista på vad som är bra och mindre bra på biblioteket med utgångspunkt från ett 

barnperspektiv  

- diskuterat och reflekterat utifrån Svensk Biblioteksförenings rekommendationer, På barns 

och ungdomars villkor
71

 

- skrivit en lokal arbetsplan med prioriterade områden att arbeta med 

- tagit fram jämförande statistik för barn och vuxna 

- förberett och intervjuat två fokusgrupper 

- gjort studiebesök på flera bibliotek med barnglasögonen på  

 

Slutligen gjordes en genomgång med förslag på hur personalen skulle kunna arbeta vidare 

med Barnkonventionen genom att  

- utgå från arbetsplanen och färdigställa medieplanen  

- använda svaren från fokusgrupperna och fortsätta planeringen av förändringsarbetet i 

biblioteksmiljön  

- arbeta för att stimulera barnens läsintresse utifrån fokusgruppernas svar 

- delta i kompetensutveckling gällande bemötandefrågor 

- fortsätta med pedagogiska samtal för att undersöka hur barnperspektivet tillvaratas i 

verksamheten 
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Hur upplevde personalen arbetsprocessen?  

Personalen tyckte att det hade varit positivt med regelbundna möten, eftersom det har startat 

ett ”tänk” kring hur man kan arbeta med Barnkonventionen. De handledande pedagogiska 

samtalen har hjälpt till att föra diskussionen vidare om hur man kan förbättra på 

barnavdelningen. Samtalen kring bemötande av barn och unga har öppnat för ytterligare 

kompetensutveckling. Av fokusgrupperna har man lärt sig att lyssna på barnen, beakta och 

planera utifrån deras synpunkter. 

Personalen tycker att tidplanen för arbetet har varit realistisk, från april till november, med 

regelbundna möten ungefär en gång per månad.   

 

Analys 

Analys av enkäterna 

Styrdokument och planer 

Barn är en prioriterad målgrupp i både regionernas (14 län/regioner) och i samtliga läns- och 

regionbiblioteks (15 bibliotek) styrdokument. Däremot är skrivningar om Barnkonventionen 

inte lika vanliga (8 regioner/8 bibliotek).  

 

Barn är en prioriterad målgrupp i både kommunernas (25 kommuner) och bibliotekens (31 

bibliotek) styrdokument i en stor majoritet av kommunerna. Däremot är skrivningar om 

Barnkonventionen inte lika vanliga (9 kommuner/10 bibliotek). 

 

Att arbeta in perspektivet i centrala styrdokument och ledningens entydiga stöd och 

engagemang är några av Barnombudsmannens framgångsfaktorer
72

. När man i 47% av 

regionerna och 73% av kommunerna inte har fattat ett formellt beslut (eller inte vet om det 

finns ett formellt beslut) om att arbeta utifrån Barnkonventionen saknas i dessa regioner och 

kommuner en viktig grund för att stärka barnens rättigheter i bibliotekens verksamhet. 

 

Samtidigt vet vi inte vad skrivningen att barn är en prioriterad målgrupp står för. Kanske är 

det på flera håll likställt med att arbeta utifrån Barnkonventionen? Otydligheten i sig är ändå 

ett problem. 

 

8 läns- och regionbibliotek har Barnkonventionen med i de egna styrdokumenten. I 6 av dessa 

finns formella beslut på regional nivå om att arbeta utifrån Barnkonventionen. 

Biblioteken i 10 kommuner har Barnkonventionen med i bibliotekets egna styrdokument. I 

endast 3 av dessa kommuner finns formella beslut om att arbeta utifrån Barnkonventionen.  

I övriga 6 kommuner där det fattats ett centralt beslut, finns inga skrivningar i bibliotekets 

egna styrdokument.  

 

I Bibliotekslagen
73

 är barn är en prioriterad målgrupp. För biblioteken är det då naturligt att 

barnen prioriteras i styrdokumenten, men kopplingen till Barnkonventionen känns inte 

klockren enligt de kommentarer som framkommer i enkäten. Främsta anledningen till detta är 

nog okunskap och fler ger uttryck för att bättring kommer. 

  

Detta tyder på att det är viktigt att ledningen för biblioteken, oavsett nivå, tar ett ansvar för att 

                                                 
72

 Barnombudsmannen. (2006). Att arbeta praktiskt med Barnkonventionen  
73

 SFS 1996:1596. Se: Bibliotekslag 



27 

 

föra in Barnkonventionen i styrdokumenten, även om det inte finns några formella skrivningar 

centralt. Barnkonventionen har ratificerats av Sveriges Riksdag! 

 

I 7 län/regioner och i 2 kommuner finns det en ansvarig som driver frågan om 

Barnkonventionen på central nivå. I båda fallen är det alldeles för få. För många vet inte ens 

om det finns någon ansvarig.  

4 läns och regionbibliotekarier och 4 kommunbibliotekschefer ingår i något nätverk som 

jobbar med Barnkonventionen. Kanske finns det nätverk som cheferna inte känner till och inte 

deltar i? 

  

Man kan konstatera att arbetet med att föra in Barnkonventionen i olika styrdokument är 

påbörjat, men långt ifrån slutfört. Och även om beslut finns, så är det viktigt att 

kommunikation upprättas mellan olika nivåer och att det finns ansvariga för processen. 

Organisation och resurser 

En övervägande majoritet, 12 läns- och regionbibliotekarier och 30 chefer, tycker inte att det 

finns några nackdelar med att hävda ett barnperspektiv i bibliotekets verksamhet.  

 

På frågan till kommunbibliotekscheferna om vem som har ansvar för att barnets ställning på 

biblioteket stärks, finns inga entydiga svar. Chefen finns med i de flesta svarsalternativ, men i 

en mängd kombinationer tillsammans med andra och då oftast med övrig personal. Det är 

möjligt att vi hade fått ett annat svar om vi hade frågat efter vem som har huvudansvaret för 

frågan. Ledningens entydiga stöd och engagemang är en av Barnombudsmannens 

framgångsfaktorer
74

. Är det otydligt, vem som har ansvaret, så kan det bli problem att hävda 

ett barnperspektiv i verksamheten eller organisationen. Det blir också otydligt vem som 

ansvarar för att få in barnkonventionsarbetet i befintliga arbetsprocesser, vilket 28 chefer 

tycker. 

Om ansvarsfrågan blir otydlig, är det stor risk för att barnkonventionsarbetet faller mellan 

stolarna. 

 

Frågan om hur många procent av läns- och regionbibliotekens resurser som läggs på 

implementeringen av Barnkonventionen visade sig vara mycket svår att svara på för cheferna. 

Frågan är kanske för snävt ställd? Samtidigt svarar mer än hälften av cheferna att det finns 

skrivningar om Barnkonventionen i verksamhetens egna styrdokument. Kan detta tyda på   

bristande koppling mellan styrdokument och handling? 

 

I de 6 kommuner som lägger mellan 45 och 60% av sina resurser på barn, prioriteras barn i 

bibliotekens styrdokument och 5 av biblioteken har också skrivningar om Barnkonventionen. 

I 4 av dessa kommuner är barn en prioriterad målgrupp i kommunens styrdokument.  Det 

förefaller som att när det finns en röd tråd mellan centrala styrdokument och bibliotekens 

egna, läggs det mer resurser på barnen. 

 

Man kan konstatera att arbetet med att föra in Barnkonventionen i olika styrdokument är 

påbörjat, men långt ifrån slutfört. Och även om beslut finns, så är det viktigt att 

kommunikation upprättas mellan olika nivåer och att det finns ansvariga för processen. 

 

11 läns- och regionbibliotekarier och 15 kommunbibliotekschefer svarar att det finns frågor 

inom bibliotekens verksamhet som inte rör barn. Det handlar då om verksamhet för äldre, 
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vuxenstuderande och andra verksamheter som endast har vuxna som målgrupp.  

Det är klart att det finns verksamheter som inte rör barn, men det är ju på ett övergripande 

plan som man hela tiden måste ställa sig frågan om vad det innebär att prioritera barnen i 

förhållande till andra verksamheter.  

 

Över hälften av läns- och regionbibliotekarierna anser inte att läns- och regionbiblioteken har 

ett ansvar för att Barnkonventionen implementeras på kommunbiblioteken. Ansvarsfrågan 

ställer till det. I kommentarerna poängteras att huvudansvaret vilar på kommunerna, men att 

läns- och regionbiblioteken har ett uppdrag att hålla frågan levande. Det råder tveksamhet, för 

att alla vet att kommunernas självstyre gäller, men samtidigt är barn en prioriterad målgrupp 

på alla nivåer.  

När det gäller vilken roll läns- och regionbiblioteken kan ha i barnkonventionsarbetet finns 

det en ganska samstämmig bild, vilken överensstämmer med den traditionella 

konsulentrollen. 

 

Roller Läns- och 

regionbibliotekarier 

Kommunbiblioteks-

chefer 

Inspiratör 87% 77% 

Utbildare 73% 74% 

Utvecklare 73% 50% 

Rådgivare 73% 68% 

Annat 13% 0% 

Kanske kan den lägre procentsiffran för rollen som utvecklare, tolkas som att det finns en viss 

projekttrötthet i kommunerna? 

Information och utbildning 

Cheferna skaffar information om Barnkonventionen på flera olika sätt. Läns- och 

regionbibliotekarierna håller sig främst uppdaterade via hemsidor, medan över hälften av 

kommunbibliotekscheferna främst får den genom utbildning. Ingen prenumererar på 

Barnombudsmannens nyhetsbrev
75

. Man kan fråga sig varför? 

 

Mer än hälften av alla chefer anser sig ha behov av mer utbildning. Det är intressant att det 

man mest frågar efter är hur man kan omsätta Barnkonventionen i praktiken. Alltså har man 

troligtvis inte tagit del av Barnombudsmannens material. 

 

Alla läns- och regionbibliotekarier och en övervägande del av kommunbibliotekscheferna 

anser att fortbildning är en angelägenhet för all personal. Det bådar gott inför framtiden.  

 

På läns- och regionbiblioteken finns mycket god kännedom om Svensk biblioteksförenings 

rekommendationer På barns och ungdomars villkor 
76

, men hela 21 kommunbibliotekschefer 

har inte haft någon användning för den eller ens sett den. Rekommendationerna är framtagna 

på regional nivå och tydligen har spridningen inte haft avsedd verkan. Kanske har vi inte 

jobbat kontinuerligt med att sprida och diskutera den? 

Barns perspektiv och barnperspektiv 

Nästan alla chefer känner till skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv.  De 

flesta cheferna på regional nivå är tveksamma till att barn ska få vara med att bestämma om 
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läns- och regionbibliotekets verksamhet. Däremot anser 31 kommunbibliotekschefer att 

barnen ska få vara med att påverka. Det är nog så att ju närmare barnen man är, desto mer kan 

man se vikten av och möjligheterna för barnens delaktighet i bibliotekets verksamhet. 

 

Konsekvenserna för barn analyseras inte inför beslut som rör dem.  Vad man kanske inte 

tänker på, när man besvarar den här frågan, är på vilket sätt andra verksamhetsprioriteringar 

kan påverka verksamheten för barn och unga. Barnkonsekvensanalyser används inte av 53% 

av läns- och regionbiblioteken. På kommunbiblioteken är motsvarande siffra 60%.  Ännu 

färre använder sig av uppföljning och reflektion över vad som har gjorts för barnets bästa 

under verksamhetsåret. Alltså känner man inte till verktygen barnkonsekvensanalyser och 

barnbokslut som ingår i Barnombudsmannens framgångsfaktorer
77

. 

 
Analys av arbetet på pilotbiblioteket 

Arbetsprocessen har varit en form av pedagogiska samtal och praktiska handlingar. 

Personalen har diskuterat utifrån pedagogiska samtalsmodeller, från erfarenhetsbaserat 

lärande till att göra barn delaktiga, för att koppla lärandet till konkreta handlingar. Man har 

undersökt och kartlagt den egna verksamheten för att se om det har funnits eventuella 

problem och diskuterat sig fram till möjliga lösningar. De reflekterande samtalen har öppnat 

för planerade åtgärder.     

 

Kan de handledda genomgångarna, de teoretiska modellerna och de praktiska metoderna bidra 

till att pilotbibliotekets personal arbetar vidare med Barnkonventionen? De har stegvis 

samtalat utifrån flera modeller och använt olika metoder att omsätta i praktiken. Har det varit 

för många olika modeller och metoder att hantera? Det är en engagerad arbetsgrupp, men det 

har varit många steg att arbeta med och det har krävts både tid till möten och efterarbeten. Har 

det splittrat deras arbete istället för att tillföra något? Handledarens intentioner har varit att 

förse personalen med flera verktyg för fortsatt arbete på egen hand.  

 

Personalen har fått en hel del kunskaper om hur man kan arbeta med Barnkonventionen. Det 

finns ändå flera frågor att arbeta vidare med, men den begränsade tiden från april till 

november, har gjort att handledaren har fått forcera arbetet framåt. Däremot har personalen 

inte själva tyckt att det har varit någon tidspress. Kanske beror det på att de inte ser det som 

ett ständigt levande arbete utan som en avslutad arbetsprocess. Handledaren har planerat och 

genomfört arbetet med att möjliggöra en implementering av Barnkonventionen på 

pilotbiblioteket. Möjligen har innehållet i arbetet varit för omfattande för att personalen skulle 

kunna tillgodogöra sig alla delar?  

 

Har den snabba processen även påverkat personalens val att arbeta med två områden, 

medieplanen och bemötandefrågor, istället för att fokusera på ett område? Det är möjligt, 

eftersom bemötandefrågorna kom i skymundan i diskussionerna. Det är en lärdom för 

handledaren att hon redan från början skulle ha begränsat urvalet av modeller, metoder och 

framförallt områden att arbeta med.  

 

Kan det kommande medieplanarbetet bidra till att vidmakthålla barnkonventionsarbetet på 

pilotbiblioteket? Medieplanarbetet är ett långsiktigt och ständigt pågående arbete som kan 

hjälpa till att synliggöra barnperspektivet.  
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Kan den påbörjade planeringen av förändringar i den fysiska biblioteksmiljön tydliggöra 

personalens fortsatta ”tänk” kring hur man kan arbeta med Barnkonventionen? De 

pedagogiska samtalen, fokusgrupperna och studiebesöken har ändå bidragit till att öppna 

deras sinnen och tankar om att det är möjligt att utgå från ett barnperspektiv i det dagliga 

arbetet.  

 

Personalen har arbetat med två av fem nivåer i Harry Shiers delaktighetsstege för att göra barn 

och unga delaktiga i verksamheten
78

. Därefter ansåg de att de inte kunde arbeta med fler steg 

utifrån sina nuvarande förutsättningar. Kan orsaken bero på en osäkerhet om vad det skulle 

innebära att ge barnen mer inflytande i verksamheten eller att det behövs handledning för att 

gå vidare?    

 

Bemötandefrågorna hamnade lite i skymundan under samtalen. Frågan lyftes endast fram när 

man diskuterade ett tidigare skrivet policydokument om bemötande av barn och unga. 

Personalen har ändå ansett att de behöver egen fortbildning inom området. Man diskuterade 

inte möjligheten att ta del av barnens egna synpunkter om hur de skulle vilja bli bemötta av 

personalen. Kan det bero på att den handledande arbetsprocessen var tidsmässigt begränsad? 

Behövs det fler mötestillfällen för att föra diskussionen vidare? 

 

Behöver personalen fortsatt stöd och handledning i sitt barnkonventionsarbete? Troligtvis, 

eftersom deras önskemål efter stegen/träffarna var att handledaren skulle påminna dem med 

jämna mellanrum för att de skulle inspireras att fortsätta barnkonventionsarbetet. Dessutom 

behöver läns- och regionbiblioteket erbjuda kontinuerlig fortbildning inom ämnet.   

 

Slutsatser 

Hinder för implementering av Barnkonventionen på regional biblioteksnivå, d.v.s. läns- 

och regionbibliotek 

 

 Det är ett hinder att man inte uppfattar att man har ett uppdrag att arbeta utifrån 

Barnkonventionen, trots att den ratificerades av Sverige redan 1990. Detta oavsett om 

huvudmännen har fattat ett formellt beslut eller inte. 

 Det går för långsamt att få in skrivningar om Barnkonventionen i styrdokumenten. 

 När man inte har fattat ett formellt beslut (eller inte vet om det finns ett formellt 

beslut) om att arbeta utifrån Barnkonventionen saknas det en viktig grund för att stärka 

barnets rättigheter. 

 Det finns en otydlighet om vad som menas med skrivningen Barnkonventionen i 

förhållande till att barn är prioriterade i styrdokumenten. Att barn är prioriterade 

behöver inte betyda att man arbetar utifrån Barnkonventionen. 

 Det är ett hinder om man inte kopplar resurser till skrivningar om Barnkonventionen i 

styrdokumenten 

 Det är ett hinder om det är otydligt vem som har ett övergripande ansvar för 

Barnkonventionen på läns- och regionbiblioteket 

 Det finns en ovana att använda de verktyg som finns för analys, uppföljning och 

utvärdering av barnets bästa. 

 Det finns en osäkerhet kring vad det innebär att arbeta utifrån Barnkonventionen och 

att använda sig av barnombudsmannens framgångsfaktorer 

 Det kan vara ett hinder att man inte prioriterar barn på en strategisk nivå  
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 Det kan vara svårt att se hur man kan omsätta Barnkonventionens intentioner till 

handling, när inte barnen är en direkt målgrupp. 

Hinder för implementering av Barnkonventionen på kommunala folkbibliotek och 

särskilt på Hammarö som är pilotbibliotek 

 

 Det är ett hinder att man inte uppfattar att man har ett uppdrag att arbeta utifrån 

Barnkonventionen, trots att den ratificerades av Sverige redan 199o. Detta oavsett om 

huvudmännen har fattat ett formellt beslut eller inte. 

 Det går för långsamt att få in skrivningar om Barnkonventionen i styrdokumenten. 

 När man inte har fattat ett formellt beslut (eller inte vet om det finns ett formellt 

beslut) om att arbeta utifrån Barnkonventionen saknas det en viktig grund för att stärka 

barnets rättigheter. 

 Det finns en otydlighet om vad som menas med skrivningen Barnkonventionen i 

förhållande till att barn är prioriterade i styrdokumenten. Att barn är prioriterade 

behöver inte betyda att man arbetar utifrån Barnkonventionen. 

 Det är ett hinder om man inte kopplar resurser till skrivningar om Barnkonventionen i 

styrdokumenten 

 Det är ett hinder om det är otydligt vem som har ett övergripande ansvar för 

Barnkonventionen på kommunbiblioteket 

 Det finns en ovana att använda de verktyg som finns för analys, uppföljning och 

utvärdering av barnets bästa. 

 Det finns en osäkerhet kring vad det innebär att arbeta utifrån Barnkonventionen och 

att använda sig av barnombudsmannens framgångsfaktorer 

 Det kan vara ett hinder att man inte prioriterar barn på en strategisk kommunal nivå  

 Det kan upplevas som ett hinder om konsekvenserna av en kartläggning av barns 

ställning på biblioteket bidrar till ett allt för stort förändringsarbete på biblioteket. 

 Man ska inte starta flera olika åtgärder för implementering av Barnkonventionen 

samtidigt. 

 Bristande ekonomiska resurser. 

 Tidsbrist och svårigheter att prioritera mellan många andra arbetsuppgifter. 

 Oro för att inte kunna uppfylla barnens önskemål och förväntningar. 

 För hög ambitionsnivå kan sätta käppar i hjulet. 

 Bristande rutiner för kontinuerligt arbete kring Barnkonventionen. 

 

Strategier som läns- och regionbiblioteken kan använda för att bidra till 

utvecklingsarbetet kring Barnkonventionen 

 

 Att ständigt ha med Barnkonventionen/barnperspektivet som en stående punkt på 

arbetsmöten/nätverksträffar. 

 Arbeta för att få in skrivningar om Barnkonventionen i de regionala styrdokumenten 

 Arbeta för att klargöra vad det innebär att arbeta utifrån Barnkonventionen på regional 

och kommunal nivå 

 Initiera kompetensutveckling för chefer om barnkonsekvensanalys och barnbokslut 

d.v.s. uppföljning och utvärdering 

 Initiera fortbildning om Barnkonventionen och Barnombudsmannens 

framgångsfaktorer
79

 för all personal på läns- och regionbiblioteken och 

kommunbiblioteken 
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 Uppmuntra och stötta kartläggningar av barns ställning på kommunbiblioteken  

 

Metoder som kan underlätta arbetet för kommunbiblioteken att implementera 

Barnkonventionen i verksamheten 

 

 Utbildning för all personal om Barnkonventionen och vad det innebär att arbeta utifrån 

ett barnperspektiv  

 Kurs med detaljerad kursplan
80

 för praktiskt genomförande på kommunbiblioteken  

 En lokal arbetsplan
81

 som beskriver vilka områden biblioteket kan arbeta med för att 

lyfta fram barnperspektivet 

 Teoretiska modeller för pedagogiska samtal för ett stegvis förändrat arbetssätt 

 Fokusgrupper med barnen 

 Studiebesök på barnbibliotek som arbetar aktivt med Barnkonventionen 

 Kartläggning av barns ställning på biblioteken 
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Bibliotekslagen, SFS 1996:1596 

Biblioteksplan, Hammarö kommuns biblioteksverksamhet, biblioteksplan 2006 

FN:s konvention om barnets rättigheter 

På barns- och ungdomars villkor (Svensk biblioteksförening) 2003 

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232) Socialdepartementet. 

2010 

http://regeringen.se/content/1/c6/17/85/44/c8893241.pdf 

 

 

Övrig litteratur och information om Barnkonventionen 

Litteratur om Barnkonventionen 
Arnér, Elisabeth, Tellgren, Britt, Barns syn på vuxna: att komma nära barns perspektiv. 

Studentlitteratur AB, 2006 

Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld, red. Kerstin Rydsjö, 

Frances Hultgren, Louise Limberg. Regionbibliotek Stockholm 2010. Barbro Johansson: 

Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv 

Handbok om Barnkonventionen. Unicef Sverige 2008 

Hobohm, Susanne Barnets rätt: handbok för vuxna. Liber 2004 

Hollström Flis, Inger Referensgrupper för ungdomar på folkbibliotek – en bra idé?, 

magisteruppsats Bibliotekshögskolan i Borås, 2001:61 

Koren, Marian Tell me! The right of the child to information, NBLC cop.1996 

Sandin, Amira Sofie Barnbibliotek och lässtimulans. Delaktighet, förhållningssätt, samarbete. 

2011 

Öppet sinne, stor respekt: handledning: att föra filosofiska samtal med barn om 

Barnkonventionens grunder. Av Liza Haglund och Anders Persson. Rädda barnen, 2004 

 

Några goda exempel 

Barnbokslut, Borlänge kommun 

http://www.borlange.se/templates/BlgPage____6929.aspx 

Barnkonsekvensanalys; försök och erfarenheter, Vägverket, publikation 2004:200 

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1042/2004_200_barnkonsekvensanalys_forsok_och

_erfarenheter_.pdf 

Handlingsplan för att stärka implementeringen av FN: s convention om barnets rättigheter I 

kommuner, landsting och regioner. Sveriges kommuner och landsting och regioner. 2011 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling/manskliga-rattigheter/barnets-

rattigheter/nyhetsarkiv/nyhet-handlingsplan-for-att-starka-barnets-rattigheter 

Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och 

ungdomskultur i Stockholm 2009-2012. Stockholms stad.  

http://www.kultur.stockholm.se/Kulturforvaltningen/Pdf/Kultur%20i%20%C3%B6gonh%C3

%B6jd/kultur-i-%C3%B6gonh%C3%B6jd.pdf 

Policy för Barnkonventionen, Kungsbacka kommun, 2007-2011 

http://www.handikappforbunden.se/PageFiles/1556/Shier,%20%C3%B6versatt%20artikel%202.pdf
http://www.handikappforbunden.se/PageFiles/1556/Shier,%20%C3%B6versatt%20artikel%202.pdf
http://regeringen.se/content/1/c6/17/85/44/c8893241.pdf
http://www.borlange.se/templates/BlgPage____6929.aspx
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1042/2004_200_barnkonsekvensanalys_forsok_och_erfarenheter_.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1042/2004_200_barnkonsekvensanalys_forsok_och_erfarenheter_.pdf
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling/manskliga-rattigheter/barnets-rattigheter/nyhetsarkiv/nyhet-handlingsplan-for-att-starka-barnets-rattigheter
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling/manskliga-rattigheter/barnets-rattigheter/nyhetsarkiv/nyhet-handlingsplan-for-att-starka-barnets-rattigheter
http://www.kultur.stockholm.se/Kulturforvaltningen/Pdf/Kultur%20i%20%C3%B6gonh%C3%B6jd/kultur-i-%C3%B6gonh%C3%B6jd.pdf
http://www.kultur.stockholm.se/Kulturforvaltningen/Pdf/Kultur%20i%20%C3%B6gonh%C3%B6jd/kultur-i-%C3%B6gonh%C3%B6jd.pdf
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http://www.kungsbacka.se/upload/Kommun/Dokument/Policy%20f%C3%B6r%20Barnkonve

ntionen.pdf 

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande 

http://barnkonventionen-partnerskapet.se/index.html 

http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2008/2/partnerskapet-fortsatter/ 

Strategi för att säkerställa barnperspektivet i verksamheten. Talboks- och 

punktskriftsbiblioteket, 2010.  

http://tpb.se/om_tpb/uppdrag/strategier/ 

 

Rapporter 

Att sätta spår- ett nordiskt barnbiblioteksprojekt. Studieresa till Nederländerna 27 – 29 

november 2007. Lena Lundgren, Ingrid Källström Nilsson, Alice Thorburn. 

Barn berättar; en studie av 10 åringars syn på läsning och bibliotek, Åse Hedemark, Svensk 

Biblioteksförenings rapport 2011:1 

Barnfattigdomen i Sverige. Årsrapport 2010. Rädda Barnen.  

http://www.rb.se/sitecollectiondocuments/rapporter/svenska%20rapporter/barnfattigdom_201

1.pdf 

De osynliga barnen. Rapport om ensamkommande barn och deras boende under 

asylprocessen. Unicef 2010 

Framtidens barnbibliotek: Samsidighet – delaktighet – ömsesidighet, (14 punkter med 

kravspecifikation för barnbibliotek), Lena Lundgren, Tone Lunden, Toril Bang Lancelot, 

2008 

http://bada.hb.se/handle/2320/4037 

Tilläggsrapport från Rädda barnens till FN:s kommitté för barnets rättigheter angående 

svenska regeringens fjärde rapport. 8 juni 2008. Rädda Barnen 

http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/till%C3%A4ggsrapport-

fr%C3%A5n-r%C3%A4dda-barnen-till-fns-kommitt%C3%A9-f%C3%B6r-barnets-

r%C3%A4ttighete 

 

Barnböcker om Barnkonventionen för barn 

Alcala, Jesus Barnens lag. En bok för barn om FN:s barnkonvention. R&S 1991 

Buregren, Sassa Demokratihandboken. R&S 2001 

Enby, Gunnel Barnens rätt i världen. Opal 1989 

Frankel, Maja Vår förbannade rätt. En bok om ungas rättigheter. Atlas 2004 

Peterson, Hans Alla vi barn i världen. FN-konventionen om barnets rättigheter. Warne 1996 

Stalfelt, Pernilla Alla barns rätt. En bilderbok om Barnkonventionen. R&S 2010 

 

Barnkonventionsmaterial för barn 

Barnkonventionen in a box. (13-25 år) Unicef 

http://unicef.se/butik/kategorier/publikationer/produkter/753-barnkonventionen-in-a-box 

Det här är dina rättigheter. Ett arbetsmaterial om Barnkonventionen för de mindre barnen! 

(5-9 år). Rädda Barnen 2007 

http://shop.rb.se/Product/Product.aspx?ItemId=4834841 

Det här är dina rättigheter. Inspirationsmaterial till häftet. Rädda Barnen 2007. PDF. 

http://shop.rb.se/Product/Product.aspx?ItemId=4894817 

Dinas värld. En cd-rom om Barnkonventionen. Rädda Barnen 2002. Tillgänglighetsanpassad 

CD. 

Från Alfons till Dostojevskij. Barnkonventionen genom litteratur. Texter och arbetsmaterial. 

Rädda Barnen 1999. 

http://www.kungsbacka.se/upload/Kommun/Dokument/Policy%20f%C3%B6r%20Barnkonventionen.pdf
http://www.kungsbacka.se/upload/Kommun/Dokument/Policy%20f%C3%B6r%20Barnkonventionen.pdf
http://barnkonventionen-partnerskapet.se/index.html
http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2008/2/partnerskapet-fortsatter/
http://tpb.se/om_tpb/uppdrag/strategier/
http://www.rb.se/sitecollectiondocuments/rapporter/svenska%20rapporter/barnfattigdom_2011.pdf
http://www.rb.se/sitecollectiondocuments/rapporter/svenska%20rapporter/barnfattigdom_2011.pdf
http://bada.hb.se/handle/2320/4037
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/till%C3%A4ggsrapport-fr%C3%A5n-r%C3%A4dda-barnen-till-fns-kommitt%C3%A9-f%C3%B6r-barnets-r%C3%A4ttighete
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/till%C3%A4ggsrapport-fr%C3%A5n-r%C3%A4dda-barnen-till-fns-kommitt%C3%A9-f%C3%B6r-barnets-r%C3%A4ttighete
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/till%C3%A4ggsrapport-fr%C3%A5n-r%C3%A4dda-barnen-till-fns-kommitt%C3%A9-f%C3%B6r-barnets-r%C3%A4ttighete
http://unicef.se/butik/kategorier/publikationer/produkter/753-barnkonventionen-in-a-box
http://shop.rb.se/Product/Product.aspx?ItemId=4834841
http://shop.rb.se/Product/Product.aspx?ItemId=4894817
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I Stormens öga. Ett spel om barns rättigheter. Unicef. Interaktivt klassrumsspel. (åk. 4-7) 

Materialet består av det webbaserade spelet I stormens öga med tillhörande inspirationsfilm 

och lärarhandledning. 

http://unicef.se/spel/i-stormens-oga 

http://unicef.se/butik/kategorier/publikationer/produkter/771-i-stormens-oga-ett-spel-om-

barns-rattigheter 

Lek dig till en bättre värld www.retoy.se 

Loppan.  En broschyr om Barnets rättigheter på biblioteket för barn. Regionbibliotek 

Stockholm 2010 

http://regionbiblioteket.se/om-oss/barns-rattigheter/ 

Rättigheter för varenda unge. Ett skolmaterial om barnets rättigheter. (åk. 3-6). Tio 

nedladdningsbara lektioner,  Unicef. 

http://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial 

Självklart! Det handlar om rättigheter. (9-13 år) Rädda Barnen. 

http://shop.rb.se/Product/Product.aspx?ItemId=5411290&SectionId=6405&MenuId=3722 

 

Organisationer/myndigheter/institutioner/föreningar/nätverk 

Barnombudsmannen, www.barnombudsmannen.se 

Barnrättsakademin, www.oru.se/barnrattsakademin 

Child Rights Information Network, www.crin.org 

Utförlig information om Barnkonventionen, bland annat alla alternativrapporter som länder 

skickat in till FN: s kommitté för barnets rättigheter.  

Eurochild, promoting the welfare and rights of children and young people 

www.eurochild.org 

FN: s Barnrättskommittén 

www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/fns-barnrattskommitte/ 

frankel & friends, samhällsförändrande konsulter http://frankelandfriends.se/ 

NUNI, www.nuninatverk.se 

Nationella Nätverket för Ungas Inflytande (NUNI) är ett stödjande nätverk för kommuner 

som vill utveckla sitt arbete med ungas delaktighet och inflytande. 

Nätverket för Barnkonventionen, 40 organisationer i samverkan för barns rättigheter  

Office of the High Commissioner of Human Rights, www.ohchr.org 

På Högkommissariatet för mänskliga rättigheters webbplats finns information om 

Barnkonventionen och andra mänskliga rättigheter.  

Rädda barnen,  

www.rb.se 

Ungdomsstyrelsen, www.ungdomsstyrelsen.se 

Unicef, www.unicef.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unicef.se/spel/i-stormens-oga
http://unicef.se/butik/kategorier/publikationer/produkter/771-i-stormens-oga-ett-spel-om-barns-rattigheter
http://unicef.se/butik/kategorier/publikationer/produkter/771-i-stormens-oga-ett-spel-om-barns-rattigheter
http://www.retoy.se/
http://regionbiblioteket.se/om-oss/barns-rattigheter/
http://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial
http://shop.rb.se/Product/Product.aspx?ItemId=5411290&SectionId=6405&MenuId=3722
http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.oru.se/barnrattsakademin
http://www.crin.org/
http://www.eurochild.org/
http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/fns-barnrattskommitte/
http://frankelandfriends.se/
http://www.nuninatverk.se/
http://www.ohchr.org/
http://www.rb.se/
http://www.ungdomsstyrelsen.se/
http://www.unicef.se/
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Bilaga 1 Missivbrev till läns- och regionbibliotekarier 

 

Barnkonventionen – implementering på regional och kommunal biblioteksnivå 

 

Vi är tre konsulenter som går kursen Regional biblioteksutveckling på Högskolan i Borås. I 

vårt projektarbete har vi valt att arbeta med Barnkonventionen på regional och kommunal 

biblioteksnivå.  

 

År 2009 fyllde Barnkonventionen 20 år. Hur kommer det sig att, samma år, endast 24 % av 

tillfrågade barnen i Barnombudsmannens rapport anser att de blir respekterade och tagna på 

allvar på biblioteket? Vad gör vi? Det är ett svagt resultat, som det finns anledning för 

biblioteken att diskutera och arbeta för att förbättra. 

 

Vi vill därför undersöka vilka hinder det kan finnas för att Barnkonventionen ska bli en 

angelägenhet för hela bibliotekets verksamhet. Vårt syfte är att utveckla strategier för att 

stärka barnets rättigheter med Barnkonventionen som grund och bli en självklar del inför 

beslutsfattande och i styrdokument. 

 

Enkäten vänder sig till chefer för läns- och regionbibliotek i landet. Den är inte anonym, men 

i rapporten kommer inte enskilda länsbibliotek att kunna identifieras.  

 

Får vi låna 15 minuter av din dyrbara tid, så blir vi mycket tacksamma om du kan besvara 

frågorna i enkäten. Klicka på länken nedan! Svar önskas senast 21 november. 

  

https://www.surveymonkey.com/s/MS6BPNX 
 

 

Ann, Annika och Sylvia 

 

Har du några frågor kring enkäten, så kontakta oss via telefon eller mejl. 

Ann Marberg Länsbiblioteket i Värmland, 054-701 10 91, ann.marberg@regionvarmland.se 

Annika Holmén, Länsbibliotek Östergötland, 013-25 56 65, annika.holmen@ostsam.se 

Sylvia Blomberg, Regionbibliotek Örebro Västmanland, 070-582 76 99, 

sylvia.blomberg@regionorebro.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.surveymonkey.com/s/MS6BPNX
mailto:ann.marberg@regionvarmland.se
mailto:annika.holmen@ostsam.se
mailto:sylvia.blomberg@regionorebro.se
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Bilaga 2 Missivbrev till bibliotekschefer och motsvarande  

 

Barnkonventionen – implementering på regional och kommunal biblioteksnivå 

 

Vi är tre konsulenter som går kursen Regional biblioteksutveckling på Högskolan i Borås. I 

vårt projektarbete har vi valt att arbeta med Barnkonventionen på regional och kommunal 

biblioteksnivå.  

 

År 2009 fyllde Barnkonventionen 20 år. Hur kommer det sig att, samma år, endast 24 % av 

tillfrågade barnen i Barnombudsmannens rapport anser att de blir respekterade och tagna på 

allvar på biblioteket? Vad gör vi? Det är ett svagt resultat, som det finns anledning för 

biblioteken att diskutera och arbeta för att förbättra. 

 

Vi vill därför undersöka vilka hinder det kan finnas för att Barnkonventionen ska bli en 

angelägenhet för hela bibliotekets verksamhet. Vårt syfte är att utveckla strategier för att 

stärka barnets rättigheter med Barnkonventionen som grund och bli en självklar del inför 

beslutsfattande och i styrdokument. 

 

Enkäten är helt anonym och vänder sig till bibliotekschefer eller motsvarande på kommunal 

nivå i Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. 

 

Får vi låna 15 minuter av din dyrbara tid, så blir vi mycket tacksamma om du kan besvara 

frågorna i enkäten. Klicka på länken nedan! Svar önskas senast 21 november. 

 

https://www.surveymonkey.com/s/MDXHMLZ 

 
Ann, Annika och Sylvia 

 

Har du några frågor kring enkäten, så kontakta oss via telefon eller mejl. 

Ann Marberg Länsbiblioteket i Värmland, 054-701 10 91, ann.marberg@regionvarmland.se 

Annika Holmén, Länsbibliotek Östergötland, 013-25 56 65, annika.holmen@ostsam.se 

Sylvia Blomberg, Regionbibliotek Örebro Västmanland, 070-582 76 99, 

sylvia.blomberg@regionorebro.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.surveymonkey.com/s/MDXHMLZ
mailto:ann.marberg@regionvarmland.se
mailto:annika.holmen@ostsam.se
mailto:sylvia.blomberg@regionorebro.se
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Bilaga 3 Enkät till läns- och regionbibliotekarierna 
 

Enkät angående Barnkonventionen på läns- och regionbiblioteken 
 

1. Vilket län/vilken region arbetar du i? 

       Öppen fråga 

 

2. Har din huvudman fattat ett formellt övergripande beslut om att arbeta utifrån 

Barnkonventionen? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

      Ev. kommentarer 

 

3. Är barn en uttalat prioriterad målgrupp i de regionala styrdokumenten? (RUS, 

RUP, Kulturplan m.m.) 
Ja 

Nej 

Vet inte  

Om Ja, i vilka? 

 

4. Finns det någon på politisk nivå eller central ledningsnivå som driver frågan om 

implementeringen av Barnkonventionen i länet/regionen? 
Ja 

Nej 

Vet inte 

Om Ja, på vilken nivå? 

 

5. Hur många procent av läns/regionbibliotekets resurser läggs på implementeringen 

av Barnkonventionen, internt och externt?  

Öppen fråga 

 

6. Har din huvudman utsett någon barnkonventionsansvarig i länet/regionen? 
Ja 

Nej 

Vet inte 

 

7. Finns det något nätverk som jobbar med Barnkonventionen, i vilka/et du ingår? 
Ja 

Nej 

Om ja, vilka? 

 

8. Är barn en uttalat prioriterad målgrupp i läns/regionbibliotekets egna 

styrdokument? (biblioteksplan och verksamhetsplan) 

Ja 

Nej 
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9. Finns skrivningar om Barnkonventionen med i läns/ regionbibliotekets egna 

styrdokument? (biblioteksplan och verksamhetsplan) 

Ja 

Nej 

Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, vilka hinder finns för att få in dessa skrivningar? 

 

10. Har du haft användning av Svensk biblioteksförenings rekommendationer ”På 

barns och ungdomars villkor” från 2003? 
Ja 

Nej 

Ev. kommentarer 

 

11. Har läns- och regionbiblioteken ett ansvar för att Barnkonventionen implementeras 

på kommunbiblioteken? 

Ja 

Nej 

Ev. kommentarer  

 

12. Finns det några svårigheter med att hävda ett barnperspektiv enligt 

Barnkonventionen i läns/regionbibliotekets verksamhet? 

Ja 

Nej 

Om ja vilka/vilken 

 

13. Finns det någon del inom läns/regionbibliotekets verksamhet som inte rör barn? 

      Ja 

      Nej 

      Om ja – vilken/vilka? 

 

14. Hur får du information om Barnkonventionen? 
      (Det går bra att kryssa i fler alternativ) 

      Håller mig uppdaterad via hemsidor 

      Utbildning 

      Utskick från barnkonventionsansvarig i länet/regionen 

      Nyhetsbrev från Barnombudsmannen 

      Nyhetsbrev från Kulturrådet 

      Annat sätt 

 

15. Har du som chef deltagit i någon utbildning om Barnkonventionen?  

      Ja 

      Nej 

      Om Ja – vilken typ av utbildning? 

 

16. Har du som chef behov av mer utbildning om Barnkonventionen? 
      Ja 

      Nej  

      Om ja, vilken typ av utbildning? 
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17. Är fortbildning om Barnkonventionen angelägen för all personal på   

läns/regionbiblioteket? 

      Ja  

      Nej  

      Om nej – varför inte? 

 

18. Hur ser du på läns/regionbibliotekets roll när det gäller barnkonventionsarbetet för      

kommunbiblioteken? (Det går bra att kryssa i fler alternativ) 

       Inspiratör 

       Utbildare 

       Utvecklare 

       Rådgivare 

       Annat 

       Annat t.ex 

 

19. Anser du att barn ska få vara med och bestämma om läns/regionbibliotekets    

verksamhet? 

      Ja 

      Nej 

      Vet inte 

      Annat svar – öppen fråga 

 

20. Känner du till skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv enligt 

Barnkonventionen? 

      Ja 

      Nej  

      Ev. kommentarer 

 

21. Analyseras konsekvenserna för barn inför beslut som rör dem    

(Barnkonsekvensanalys) i din verksamhet? 
      Ja 

      Nej 

      Om nej – varför inte?  

 

22. Använder du dig av uppföljning och reflektion över vad ni har gjort för barnets 

bästa under verksamhetsåret (Barnbokslut)? 
     Ja 

     Nej 

     Om nej – varför inte?  

 

23. Övriga kommentarer och tankar 

Kommentarsfält  

 

Ett stort TACK för din medverkan! 
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Bilaga 4 Enkät till kommunbibliotekschefer 

Enkät angående Barnkonventionen på kommunbiblioteken 
 

1. Vilket län/vilken region arbetar du i? 

Värmland 

Västmanland 

Örebro 

Östergötland 

 

2. Finns det i din kommun ett formellt beslut om att arbeta utifrån Barnkonventionen? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

Ev. kommentar 

 

3.   Är barn en uttalat prioriterad målgrupp i kommunens styrdokument?  
      Ja 

      Nej 

Vet inte  

 

4. Finns det någon barnkonventionsansvarig i kommunen? 
Ja 

Nej 

Vet inte 

Ev. kommentar 

 

5.   Finns det något nätverk som jobbar med Barnkonventionen, i vilka/et du ingår? 
Ja 

Nej 

Om ja, vilka? 

 

6. Finns skrivningar om Barnkonventionen med i bibliotekets egna styrdokument? 

      ( biblioteksplan och verksamhetsplan)? 

      Ja 

      Nej 

      Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, vilka hinder finns för att få in dessa skrivningar? 

 

7. Är barn en uttalat prioriterad målgrupp i bibliotekets styrdokument? 

      Ja 

      Nej 

      Ev. kommentar 

 

8.   Har du haft användning av Svensk biblioteksförenings rekommendationer ”På                     

barns och ungdomars villkor” från 2003? 
      Ja 

      Nej 

      Ev. kommentar 
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9. Vem/vilka har ansvar för att barnets ställning på biblioteket stärks? 

       Öppen fråga 

 

10. Finns det några nackdelar med att hävda ett barnperspektiv i bibliotekets 

verksamhet? 

Ja 

Nej 

Om ja vilka/vilken 

Om nej vilka/vilken 

 

11. Finns det någon fråga inom bibliotekets verksamhet som inte rör barn? 

       Ja 

       Nej 

       Om ja – vilken/vilka? 

 

12. Är det nödvändigt att få in arbetet med Barnkonventionen i befintliga    

arbetsprocesser? 
      Ja 

      Nej 

      Ev. kommentar  

 

13. Hur stor andel av bibliotekets resurser läggs på barnen? (personal, media,  

aktiviteter mm) 

               -     15% 

     16%   -    30%  

     31      -     45% 

     45%   -    60% 

     60%   - 

 

14. Hur får du information om Barnkonventionen? 
      (Det går bra att kryssa i fler alternativ) 

       Håller mig uppdaterad via hemsidor 

       Utbildning 

       Utskick från barnkonventionsansvarig i länet 

       Nyhetsbrev från Barnombudsmannen 

       Nyhetsbrev från Kulturrådet 

       Annat sätt 

 

15. Har du som chef/verksamhetsansvarig deltagit i någon utbildning om      

Barnkonventionen?  

      Ja 

      Nej 

      Om Ja – vilken typ av utbildning? 

 

16. Har du som chef/verksamhetsansvarig behov av mer utbildning om 

Barnkonventionen? 

     Ja 

     Nej  

     Om ja, vilken typ av utbildning? 
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17. Är fortbildning om Barnkonventionen angelägen för all bibliotekspersonal? 

      Ja  

      Nej  

     Om nej – varför inte? 

 

18. Hur ser du på läns/regionbibliotekets roll när det gäller barnkonventionsarbetet för 

kommunbiblioteken? (Det går bra att kryssa i fler alternativ) 

      Inspiratör 

      Utbildare 

      Utvecklare 

      Rådgivare 

      Fler synpunkter – öppen fråga 

 

19. Känner du till skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv enligt 

Barnkonventionen? 

      Ja 

      Nej 

      Ev. kommentarer  

 

20. Anser du att barn ska få vara med och påverka bibliotekets verksamhet? 

     Ja 

     Nej 

     Vet inte 

     Ev. kommentar 

 

21. Analyseras konsekvenserna för barn inför beslut som rör dem 

(Barnkonsekvensanalys) i din verksamhet? 

     Ja 

    Nej 

    Om nej – varför inte? Öppen fråga 

 

22. Använder du dig av uppföljning och reflektion över vad ni har gjort för barnets 

bästa under verksamhetsåret (Barnbokslut)? 
      Ja 

     Nej 

     Om nej – varför inte? Öppen fråga 

 

23. Övriga kommentarer och tankar 

Kommentarsfält 

 

Ett stort TACK för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Bilaga 5 Kursplan för barnkonventionsarbetet 
 

Steg 1, Information, kursplan och en samtalsmetod 

Information om Barnkonventionen  

Bilda en arbetsgrupp som kan arbeta med Barnkonventionen. 

Undersök hur barnkonventionsarbetet har genomförts i kommunen. 

Genomgång av kursplanen för barnkonventionsarbetet 

Beskrivning av en teorimodell, David kolbs cirkel för erfarenhetsbaserat lärande, som leder 

till reflekterande pedagogiska samtal om bibliotekets verksamhet utifrån ett barnperspektiv. 

Dokumentation. 

Ge arbetsgruppen en läxa inför nästa steg. Gå igenom, diskutera och observera biblioteket 

utifrån Svensk Biblioteksförenings rekommendationer På barns och ungdomars villkor 

 

Steg 2, Svensk biblioteksförenings rekommendationer, planering av av en lokal 

arbetsplan 
Genomgång av och diskussion om arbetsuppgifterna, från läxan i steg 1, utifrån Svensk 

Biblioteksförenings rekommendationer På barns och ungdomars villkor. 

Inledande samtal, utifrån en mall, för att ta fram en lokal arbetsplan med en beskrivning av 

vilka områden man kan arbeta med. 

Reflektera kring vilka hinder och möjligheter finns i arbetet? 

Dokumentation 

Läxan till nästa gång blir att ta fram en arbetsplan och undersöka om det finns någon 

barnkonventionsansvarig i kommunen. 

 

Steg 3, Lokal arbetsplan, pedagogiska samtal 

Genomgång av arbetsplanen och de områden som personalen har valt att 

arbeta med. 

Pedagogiska samtal om Barnperspektivet i 5 steg, en modell för hur man kan 

arbeta med Barnkonventionen på biblioteket. 

Påbörja arbetet med kartläggning av barns ställning på biblioteket med den 

första punkten i Barnperspektivet i 5 punkter. 

Diskutera vilka mätbara metoder som kan användas och välj ut vilken statistik 

man vill mäta utifrån förslagen i boken Mäta och väga. 

Reflektera kring vilka hinder och möjligheter finns vid kartläggningen? 

Dokumentation 

Läxa till nästa gång. Ta fram statistik till kartläggningen. 

Steg 4, Teorimodell för barns och ungas delaktighet, metoder och 

förberedelser inför fokusgrupper 
Återkoppla till arbetsplanen. 

Börja med pedagogiska samtal om områden där barn och unga kan komma 

tilltals och bli delaktiga.  

Använd Harry Shiers teoretiska modell för barns och ungas väg till 

delaktighet på 5 nivåer för att få fram vilken metod man kan arbeta med. 

Pröva med fokusgrupper för att ta del av barns synpunkter? 

Reflektera kring vilka hinder och möjligheter finns för att använda olika 

metoder? 

Dokumentation 

Läxa till nästa gång. Ta fram förslag till körschema inför genomgångarna med 

barnen om fokusgrupper. Ta fram frågor till fokusgrupperna. Boka in möten 

med fokusgrupperna. 
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Steg 5, Fokusgrupper med barn 

Genomgång av körschemat och frågeställningarna inför fokusgrupperna. 

Besök barnen och informera om varför man vill ta del av deras synpunkter. 

Genomför fokusgrupperna. 

Dokumentera barnens svar. 

Läxa till nästa gång. Uppmana personalen att ta på sig barnglasögon och 

fundera över vilka erfarenheter man tar med sig inför ett kommande 

studiebesök. 

 

Steg 6, Studiebesök, pedagogiska samtal 

Genomgång och reflektion efter svaren från fokusgrupperna. 

Studiebesök på bibliotek som arbetar aktivt med Barnkonventionen. 

Genomgång av erfarenheterna från studiebesöket 

Reflektera kring vilka hinder och möjligheter det finns för att använda några 

av erfarenheterna på det egna biblioteket och svaren från fokusgrupperna? 

Forsatta samtal utifrån Harry Shiers delaktighetsstege, nivå 2. 

Vilka hinder och möjligheter finns det för att stödja barnens synpunkter? 

Dokumentation 

 

Steg 7 Summering av steg 1-6, pedagogiska samtal 

Genomgång av resultatet av personalens arbete med Barnkonventionen. 

Reflektion med personalen utifrån resultatet. Hur upplevde de 

arbetsprocessen? 

Genomgång med förslag till fortsatt barnkonventionsarbete. 

Vilka hinder och möjligheter finns för fortsatt arbete med Barnkonventionen? 

Dokumentation och sammanställning 
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Bilaga 6 Mall för en lokal arbetsplan  

 
Målsättning, övergripande mål 

 

Organisation / Ansvar  
 

Resurser 
 

Ekonomi 

 

Vad göra och vilka prioriteringar skall göras? 

 

Vilka arbetsmetoder? 
 

Samverkan 

 

Möjligheter/Hinder? 

 

Tidplan 

 

Uppföljning/Utvärdering 
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Bilaga 7 Information inför fokusgrupperna 
 

Information till eleverna inför fokusgrupper på biblioteket 

 

Kort information om Barnkonventionen:  

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Som antogs i FN:s 

generalförsamling 1989. FN som arbetar för fred i världens länder. Nästan alla länder har 

skrivit på. 54 artiklar/regler och några är viktigare än andra, art. 2,3, 6 och 12 

Art. 2 handlar om att reglerna gäller för alla barn. Alla barn är lika värda 

Art. 3 handlar om barnets bästa. Skall komma i främsta rummet. 

Art. 6 handlar om att barnet har rätt till liv och utveckling 

Art. 12 handlar om att barnet har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna skall lyssna på barn. 

 

Vad är en fokusgrupp: En undersökningsmetod där man träffas i en grupp och tillfrågas om 

vad man tycker om t.ex. en speciell produkt, service eller idé. Genom diskussion/samtal, där 

alla deltar, kommer man fram till vad gruppens deltagare tycker och tänker. Det är tre vuxna 

personer som ansvarar för fokusgruppen, varav en person som leder samtalet och ställer 

frågorna, en annan som skriver ned svaren på frågorna och en tredje person som är med och 

observerar allt.  

Fokusgruppen bör bestå av ungefär 10 personer för att alla skall kunna komma till tals. 

Viktigt att alla får prata och tycka till 

 

Varför bildar man fokusgrupper: Biblioteket behöver veta vad barn och unga tycker om 

verksamheten för att kunna förbättra den. 

Tanken är att ta reda på vad ni tänker och tycker om något som biblioteket erbjuder t.ex. om 

bibliotekets utbud av böcker för barn och hur ni skulle vilja ha det med böcker, läsning och 

utbud på bibl. Ex. biblioteksvisningar, hjälp när ni kommer till biblioteket osv. 

 

Hur går man tillväga: Klassen/gruppen kommer till biblioteket. Vi samlas där och alla får 

reda på mer om vad vi skall göra. Det kommer att ställas flera olika frågor kring böcker, vad 

ni tycker om att läsa, hur ni skaffar böcker och om biblioteket.  

Alla får komma till tals och säga vad de tycker när frågorna ställs.  

Vi kommer att lyssna på er och fånga upp de idéer som ni har om biblioteket och dess 

innehåll. 

Svaren som kommer upp skrivs ned och bibliotekspersonalen kommer att gå igenom alla svar 

och diskutera alla idéer men har troligtvis inte möjlighet att genomföra allt. Något kan säkert 

genomföras och annat kan kanske komma längre fram. 

 

Vilka rättigheter finns det på biblioteket: 

Berätta lite om barnens rättigheter som barnen har på biblioteket.  

Använd texten på LOPPAN som exempel på barnets rättigheter på biblioteket. 

 

 

*Bibliotekets möjligheter stort utbud av böcker, båda fakta och berättelseböcker, dvd, 

ljudböcker m.m., personal som hjälper till, datorer och tillgång till Internet. Man kan ställa 

frågor lämna önskemål om inköp av nya böcker/medier 
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Bilaga 8 Fokusgruppsfrågor 

 

Fokusgruppsfrågor till årskurs 2 och 5 
 

Alla i gruppen presenterar sig inkl vi, skriv upp barnens namn 

Kort inledning och syfte 

Börja fokusgruppsmötet med en enkel fråga: Vad tycker ni om att göra på fritiden? 

 

Frågor årskurs 5 

Läsintresse 

Vad tänker ni på när ni hör ordet Bibliotek? Böcker? 

Vad läser ni helst? Vilken typ av böcker? 

Var läser ni helst? Hur vill ni att det skall se ut omkring er när ni läser? 

 

Läsinspiration 

Vad är det som gör en bok känns spännande att börja läsa? 

Hur väljer ni ut böcker att läsa? 

Var får ni boktips? Av vem? 

Tycker ni om att lyssna på när någon från biblioteket berättar om böcker? Tipsar om böcker 

när ni är på biblioteket, vid klassbesöken? 

Hittar ni själva i biblioteket, till böcker ni vill läsa? Eller frågar ni de som arbetar i biblioteket, 

om hjälp att hitta böcker? 

Hur tror ni att man kan få fler att bli intresserade av att läsa böcker? 

Diskuterar ni böcker med någon eller i något sammanhang? 

 

Tillgång till böcker 

Hur får ni tag på böcker? 

Lånar ni böcker på biblioteket? Hur ofta i så fall? 

Köper ni böcker? Lånar av andra? Kompisar? 

Vilket är bäst – att låna eller köpa böcker? Varför? 

 

Avslutning 

Något mer som någon vill tillägga? 

 

Frågor årskurs 2 

Läsintresse 
Vad tänker ni på när ni hör ordet böcker? Bibliotek? 

Tycker ni om att läsa själva eller att någon läser högt för er? 

Brukar någon läsa högt för er? Vem? 

Vilken plats vill ni helst vara på när ni läser eller när någon läser för er? 

Hur vill ni att det skall se ut omkring er när ni läser eller när någon läser för er? 

 

Läsinspiration 

Vad är det som gör att en bok känns spännande att börja läsa eller lyssna på? Hur väljer ni 

böcker? 

Hittar ni i biblioteket när/om ni letar efter böcker? Frågar ni dem, tanterna, som arbetar i 

biblioteket om hjälp att hitta böcker 

Tycker ni om att besöka biblioteket och få reda på om hur ni kan hitta bra böcker? 

När någon från biblioteket berättar om olika böcker? Får olika boktips? 
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Tillgång till böcker 

Hur får ni tag i böcker? 

Lånar ni böcker på biblioteket eller köper ni/era föräldrar? 

Vilket är bäst- att låna eller köpa böcker? Varför? 

 

Avslutning 

Någon som vill tillägga något? 


