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Förord
Covid-19 innebar att Sveriges folkbibliotek var tvungna att ställa om och anpassa sin verksamhet 
efter en ny verklighet. I den här rapporten beskriver Amira Sofie Sandin och Emma Berge Kleber 
från Högskolan i Borås vad personalen på sex folkbibliotek upplevde och lärde sig av att bedriva 
verksamhet för barn och unga mitt under en samhällskris. Rapporten visar att det fanns många 
olika sätt att nå barn och ungdomar trots de utmaningar, och till och med hot, för biblioteken som 
pandemin förde med sig. 

En majoritet av biblioteken höll öppet under pandemin men med vissa begränsningar, och hur 
biblioteken tog sig an utmaningarna skilde sig åt. Många bibliotek erbjöd digitala aktiviteter. En 
del folkbibliotek minskade sin samverkan med lokalsamhället medan andra bibliotek var proaktiva 
och sökte upp aktörer att samarbeta med. Flera folkbibliotek upplever att pandemin lett till att flera 
årskullar inte introducerats för och fått samma vana att besöka bibliotek som tidigare samt att man 
reflekterar över vad det kan innebära på lång sikt. 

Biblioteken hade alltså en förmåga att ställa om sin verksamhet. Men vad innebar alla dessa föränd-
ringar? Finns det andra aspekter att ta hänsyn till vad gäller barn och ungdomar jämfört med vuxna 
under en samhällskris? Vad kan folkbiblioteken lära av covid-19-pandemin inför andra samhällskriser 
som kan komma framöver? Och hur kan folkbibliotek återskapa och etablera hållbara kontakter och 
relationer med barn och unga? 

Syftet med rapporten är att bidra med kunskap om bibliotekens förutsättningar under pandemin 
och vilka konsekvenser pandemin har fått. Rapporten tar sin utgångspunkt i satsningen på Stärkta 
bibliotek, och vår förhoppning är att rapporten bidrar till att öka kunskapen och förståelsen för 
förutsättningar och faktorer att bedriva biblioteksverksamhet för barn och ungdomar under särskilda 
förhållanden. Den kan också fungera som underlag för fortsatta diskussioner om hur biblioteksverk-
samhet för och med barn och ungdomar ska utformas.
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Inledning
Stärkta bibliotek är en nationell satsning där Statens kulturråd på uppdrag av regeringen för-
delar bidrag i syfte att stärka folkbibliotekens utbud och tillgänglighet (Statens kulturråd 2022). 
I utlysningen av Stärkta bibliotek läggs särskild vikt på inkludering av de enligt bibliotekslagen 
prioriterade målgrupperna barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de nationella 
minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska. I en utvärdering av Stärkta bibliotek 
för perioden 2018–2020 dras slutsatsen att satsningen Stärkta bibliotek har fått stor spridning i 
hela landet och har varit betydelsefull för bibliotek som har kunnat rusta upp sina lokaler samt ut-
vecklat verksamhet och aktiviteter med fokus på särskilda användargrupper (Nowé Hedwall, Pilerot 
& Ögland 2021).

I februari 2020 drabbades Sverige av den första smittvågen av covid-19 och de första restriktio-
nerna som begränsade allmänna sammankomster infördes i mars samma år. Folkhälsomyndigheten 
uppdaterade löpande sina föreskrifter och allmänna råd för allmänna verksamheter, till exempel 
bibliotek, utifrån smittläget i samhället. I dessa rekommendationer ingick att skapa utrymme för att 
undvika trängsel, begränsa antalet besökare, anpassa öppettider, erbjuda digitala alternativ samt 
uppmana personal att arbeta hemifrån (HSLF-FS 2020:12.). Under pandemin gav Folkhälsomyn-
digheten även lokala rekommendationer för geografiskt avgränsade områden där det pågick utbrott 
av covid-19 (Folkhälsomyndigheten 2020a). 

Rekommendationer för folkbibliotek har alltså sett olika ut i olika kommuner under pandemin. En 
rekommendation som dock kom att gälla samtliga kommuner och regioner var beslutet att stänga 
biblioteken för att hindra smittspridningen; det beslutet togs den 18 december 2020. Några dagar 
senare justerades rekommendationen med hänvisning till bibliotekslagen och skrivningen att biblio-
tek ska finnas tillgängliga för alla (Folkhälsomyndigheten 2020b). 

Kungliga bibliotekets årliga statistik (Ranemo & Mattson 2022) för pandemiåret 2021 visar en viss 
uppgång i antalet aktiviteter på folkbiblioteken jämfört med 2020 då besöks- och aktivitetstalen 
minskade kraftigt. En majoritet av aktiviteterna riktade sig till barn och unga, och i sammanställ-
ningen av Kungliga bibliotekets statistik beskrivs hur vissa arrangemang hade filmats och delats via 
exempelvis bibliotekens webbplatser. Statistiken visar också minskade besöks- och utlåningssiffror, 
även om utlåningen av barn- och ungdomslitteratur inte minskade lika mycket som utlåningen av 
litteratur för vuxna. Bibliotekens förvärv av medier som riktas till barn bibehölls dock i oförändrat 
antal. 

En lägesrapport från Sveriges Författarförbund (Hjort & Nieminen Kristoffersson 2020) beskriver 
att en majoritet av biblioteken höll öppet under pandemin. För det fåtal bibliotek som tvingades 
stänga var bristen på personal en bidragande orsak. Lägesrapporten beskriver också att de 
anpassningar som gjordes under pandemin bland annat handlade om inställd programverksamhet, 
omställning till digitala program, begränsning av antal besökare, minskning av antalet sittplatser 
samt alternativa sätt att lämna ut material, till exempel take away-påsar. Rapporten visar också 
skillnader mellan kommuner, där mindre kommuner i större utsträckning försökte hålla öppet medan 
storstadskommuner i större utsträckning arbetade med digital anpassning. 

Även Svensk biblioteksförening (Gemmel 2021) visar i en rapport att det såg olika ut i olika kom-
muner under pandemin, att det fanns brister i samverkan mellan kommunerna och att det fanns 
olikheter bland annat vad gäller om biblioteken haft möjlighet att hålla öppet samt om de definierats 
av kommunerna som samhällsviktig verksamhet eller inte, och den ojämlika tillgången till bibliotek 
för samhällsmedborgarna beskrivs som oacceptabel. Det framgår också att personalen snabbt fått 
kompetensutveckla sig och lära sig använda digitala verktyg för att möjliggöra digital omställning 
när de fysiska mötena begränsades. 
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Rapporten drar bland annat följande slutsats: ”Folkbiblioteken måste ingå i kommunernas kris-
organisation och utses till samhällsviktig verksamhet. Under kriser behöver invånarna få tillgång till 
information och biblioteken är en garant för detta.” (s. 6).

När regeringen i Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025 (2022) beskriver hur biblio-
teken kan betraktas som en del av totalförsvarets civila del är det just ”tillgången till faktabaserad 
och trovärdig information” (s. 24) som lyfts fram. 

Det förslag till nationell biblioteksstrategi som 2017 togs fram på uppdrag av Kungliga biblioteket 
introducerar å sin sida biblioteket som den femte statsmakten och betonar bibliotekets balanserande 
roll i ett demokratiskt samhälle där samhällsmedborgare kan ”bygga sina uppfattningar på kunskap” 
tack vare bibliotekens oberoende ställning i samhället (Fichtelius 2017, s. 12). Vidare understryks 
i detta förslag till biblioteksstrategi vikten av det fria samtalet, fritt åsiktsutbyte och fri tillgång till 
information, kunskapsförmedling samt bibliotekets roll för medborgares möjligheter till delaktighet i 
det demokratiska samhället (Hirschfeldt 2017). Tidigare studier identifierar alltså en ojämlik tillgång 
till bibliotek samt olika villkor och förutsättningar för biblioteken att bedriva verksamhet under 
pandemin, samtidigt som det finns en diskurs om biblioteket som samhällsviktig verksamhet. I 
dessa resonemang betonas biblioteken som viktiga utifrån deras roll som neutrala och icke-politiska 
informationsförmedlare och rum för fri åsiktsbildning. 

Dessa argument framstår dock som starkt kopplade till vuxnas användning av biblioteken, vilket 
väcker frågor om bibliotekets roll för barn och unga under kriser, men i nuläget har ingen djupare 
genomlysning gjorts med fokus på pandemins konsekvenser för bibliotekens barn- och ungdoms-
verksamhet. Det saknas alltså till stor del kunskap om personalens erfarenheter och upplevelser av 
utmaningar under pandemin i relation till barn- och ungdomsverksamheten, hur personalen hanterat 
dessa utmaningar, hur de resonerat om de avväganden som behövt göras samt vilka lärdomar de 
tar med sig inför framtiden. Denna studie kan ses som ett bidrag för att belysa dessa frågor.

Syfte och forskningsfrågor

Denna studie har genomförts på uppdrag av Kulturrådet i syfte att bidra med kunskap om förut-
sättningar under och konsekvenser av pandemin när satsningar inom Stärkta bibliotek genomförts 
vid projekt med barn och unga som huvudsaklig målgrupp. Syftet konkretiseras genom följande 
forskningsfrågor:

1. Vilka utmaningar har biblioteken stött på vid genomförandet av Stärkta bibliotek under 
pandemin? 

2. Hur har biblioteken anpassat sig efter dessa utmaningar?

3. Vilka lärdomar tar biblioteken med sig in i framtiden utifrån erfarenheterna under pandemin?
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Genomförande

Urval och presentation av deltagande bibliotek

I uppdragsbeskrivningen för studien framgår att den huvudsakliga empiriinsamlingen ska ske via 
semistrukturerade intervjuer. Inför intervjuerna läste vi 15 projektansökningar till Stärkta bibliotek 
2021. I urvalet av kommuner för intervjustudien guidades vi av studiens syfte att bidra med kunskap 
om pandemins konsekvenser för genomförandet av Stärkta bibliotek samt de förutsättningar biblio-
teken haft att möta dessa utmaningar. 

Vi läste projektansökningarna utifrån ansatsen att vi ville identifiera bibliotek som i sina projekt-
beskrivningar skrev fram arbetet med barnrättskonventionen (se UNICEF 2018), programverksamhet 
för och med barn och unga, utåtriktad verksamhet i syfte att erbjuda biblioteksverksamhet för och 
med barn och unga samt ansökningar där biblioteken hade lyft fram arbete gentemot andra priorite-
rade grupper, till exempel de nationella minoriteterna och flerspråkiga barn. Kommuner och bibliotek 
som i ansökan främst fokuserat på utformning av biblioteksrummet och beståndsutveckling valdes 
bort, eftersom vi antog att detta arbete påverkats av pandemin i mindre utsträckning än exempelvis 
samarbeten och delaktighetsarbete.

Läsningen av projektansökningarna resulterade i ett urval av 6 kommuner: Botkyrka, Dorotea, 
Ljusdal, Ludvika, Mora och Älvdalen. Detta urval innebär en övervikt mot mindre städer/tätorter 
och landsbygdskommuner i Mellansverige1 men det ger ändock en bredd i syften, målgrupper och 
arbetsmetoder.

Botkyrka i Stockholms län är en pendlingskommun nära storstad. Projektansökan beskriver sats-
ningar på programverksamhet och fortbildning av personalen för att utveckla verksamhet riktad 
till barn och unga med funktionsnedsättningar, de nationella minoriteterna samt barn och familjer 
med annat modersmål än svenska. I ansökan betonas dels bibliotekets uppdrag att verka för social 
hållbarhet, öka medborgares delaktighet, minska utanförskap samt stärka barns och ungas språk- 
och kunskapsutveckling, dels samhällets behov av ökad kunskap om de nationella minoriteternas 
historia och villkor.

Dorotea i Västerbottens län är en landsbygdskommun och studiens minsta kommun till invånarantal 
och befolkningstäthet, vilket avspeglas i projektansökan. I ansökan beskrivs en problembild, bland 
annat identifierad genom insyn i projektet Youth Up North som initierats av stiftelsen Youth 2030 
som verkar för ungas makt och inflytande i samhället. Ansökan beskriver ett begränsat antal mötes-
platser och aktiviteter för unga, bibliotekets uppdrag att möta ungas olika behov i hela kommunen 
samt vikten av att arbeta med ungas delaktighet i utvecklingen av bibliotekets programutbud och 
verksamhet. Fokus i projektet ligger bland annat på samisk kultur, hbtq-inkludering, antirasism och 
samtal om psykisk ohälsa samt samarbete med Youth Up North, Regionbibliotek Västerbotten och 
studieförbund.

Ljusdal är en landsbygdskommun i Gävleborgs län. Fokus i projektansökan är konkretiseringen av 
barnrättskonventionen i bibliotekens programutbud och biblioteksmiljö genom att involvera barn 
och unga i förändringsarbetet. I ansökan beskrivs även vikten av samverkan med andra enheter i 
kommunen för att nå unga och för att möjliggöra kompetensutveckling för personalen.

1. Vi har utgått från Sveriges Kommuners och Regioners kom-
mungruppsindelning. 
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Ludvika ligger i Dalarnas län och är en landsbygdskommun. I projektansökan ligger fokus på läsfräm-
jande arbete gentemot dels små barn, dels unga mellan 12 och 16 år genom läsfrämjande aktivi-
teter och arbete med biblioteksrummet. I ansökan betonas även vikten av att särskilt nå barn och 
unga med annat modersmål än svenska och personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden. 
För att nå barn, unga och deras familjer skrivs samarbete med bland annat barnavårdscentral 
(BVC), förskola och fritidsgårdar fram som en del av projektet.

Mora är en landsbygdskommun i Dalarnas län. Biblioteket beskriver i sin ansökan pandemins effekter 
i form av kraftigt minskade besökssiffror samt behovet av att ”återlansera” biblioteket genom program-
utbud och aktiviteter gentemot bland annat barn och unga, både på huvudbiblioteket och på biblio-
teksfilialerna. För att nå svenska och nyanlända unga identifieras samarbete med skola samt med 
lokala föreningar och organisationer fram som viktiga delar.

Älvdalen i Dalarnas län är en landsbygdskommun med besöksnäring. Älvdalens kommun är denna 
studies största kommun till ytan men med en befolkningstäthet på endast cirka 1 invånare per 
kvadratkilometer, vilket kan jämföras med Botkyrka som är den mest befolkningstäta kommu-
nen i studien med 490 invånare per kvadratkilometer. Att kommunens invånare är geografiskt 
utspridda återspeglar sig i projektansökan som lyfter behovet av att öka såväl invånarnas som 
bibliotekspersonalens digitala kompetens, behovet av jämlik biblioteksservice genom exempelvis 
livesändning av programverksamhet, målet att möjliggöra barn och ungas skapande samt barn och 
ungas lika möjligheter till kulturella och digitala aktiviteter. I ansökan skrivs samarbete med exempel-
vis folkhögskola, hembygdsföreningar och dagcenter kring anpassad it fram som en del av projektet.

Semistrukturerade intervjuer

I studien genomfördes 1 semistrukturerad gruppintervju per kommun och ansökan, alltså totalt 6 
intervjuer. Vid respektive intervju deltog 2–3 personer som varit engagerade i att planera och genom-
föra ett projekt inom ramen för Stärkta bibliotek med fokus på barn och unga. Innan intervjuerna 
skickade vi ut en samtyckesblankett och information om hur personuppgifter skulle behandlas samt 
en intervjuguide. Samtycke inhämtades muntligt före respektive intervju. Intervjuerna skedde digitalt 
via Zoom, spelades in med ljud och tog 1–1,5 timme per intervju. Vid intervjuerna användes en 
intervjuguide med teman som behandlade bland annat utmaningar, samverkan och arbetet med 
barnrättskonventionen. Intervjuguiden reviderades mellan intervjuerna när vi såg att vissa teman och 
frågor behövde utvecklas eller förtydligas. 

Att intervjuerna var semistrukturerade innebar att intervjuguiden fungerade just som en guide snarare 
än en mall (Lou & Wildemuth 2017). På så vis kunde frågor tillkomma, resonemang fördjupas och 
frågor falla bort beroende på vad intervjudeltagarna valde att lyfta i samtalen. Det var 2 personer 
som genomförde intervjuerna, varav 1 av oss ställde frågorna medan den andra antecknade i en 
anpassad matris för SWOT-analys (se nästa avsnitt). Dessa anteckningar delades i slutet av intervju-
erna med intervjudeltagarna för att möjliggöra för dem att få insyn i empirin, utveckla resonemang 
eller rätta till missuppfattningar. Vid transkribering av ljudinspelningarna ändrades citat från talspråk 
till redigerat skriftspråk för att de skulle bli mer läsvänliga.

Analysförfarande och SWOT-analys

Till grund för vår analys ligger utskrifter av från intervjuerna samt anteckningarna som skrevs under 
intervjuerna. Vid intervjuerna använde vi en matris utifrån en SWOT-analys för att tematisera och 
strukturera intervjupersonernas resonemang. Även när vi analyserade det empiriska materialet använ-
des SWOT-analys för att identifiera relevanta teman som kunde besvara forskningsfrågorna.
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Akronymen SWOT står för strengths (styrkor), weaknesses (svagheter), opportunities (möjligheter) 
och threats (hot). Styrkor och svagheter handlar om interna faktorer inom en organisation eller 
institution (se Nelke 2006), alltså exempelvis en biblioteksorganisation. Möjligheter och hot handlar 
i stället om externa faktorer i det omgivande samhället och kan i denna studie förstås som kommunen, 
kommunorganisationen och samhället i stort. Analysmetoden kan konkretiseras i en fyrfältsmodell 
enligt följande:

Interna faktorer Styrkor Svagheter

Exempelvis personalsammansättning Exempelvis kompetensbrist inom ett 
visst område 

Externa faktorer Möjligheter Hot

Exempelvis samarbete med lokala 
föreningar

Exempelvis budgetnedskärningar

Pandemin i sig skulle kunna placeras in i boxen för hot eftersom den utgjort ett hot mot såväl männ-
iskors hälsa som samhällsfunktioners (till exempel biblioteks) möjlighet att utföra sina uppdrag. 
Dock har vi valt att i stället se pandemin som en kontext som gjort att styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot kunnat identifieras i relation till bibliotekens genomförande av sina planerade projekt. Alltså 
har vi i vår analys ställt oss frågor som exempelvis: 

• Under den samhällskris som pandemin innebar: 

• Vilka styrkor i biblioteken som organisation synliggjordes? 

• Vilka hot i det omgivande samhället identifierades som påverkade bibliotekens möjligheter 
att genomföra sitt uppdrag? 

SWOT-analysen har varit användbar för att tematisera och strukturera det empiriska materialet och 
konkretisera forskningsfrågorna. SWOT-analysens fyra delar genomsyrar framför allt studiens första 
och andra forskningsfrågor om utmaningar och anpassningar. I analysarbetet har vi därtill närläst 
det empiriska materialet och tillsammans tematiserat citat och passager i intervjuerna som skulle 
kunna hjälpa oss att besvara forskningsfrågorna. I likhet med rapporten Uppföljning av satsningen 
Stärkta bibliotek 2018–2020 (Nowé m.fl. 2021) har vi ansatsen att materialet ger uttryck för indi-
viduell variation i upplevelser och erfarenheter och att det kan betraktas som en allmän gemensam 
röst som ger uttryck för sådant som övergripande påverkat bibliotekens möjligheter att genomföra 
satsningarna inom Stärkta bibliotek under pandemin. Denna ansats stärks av att biblioteken och 
kommunerna på flera sätt ger uttryck för liknande erfarenheter vad gäller pandemins påverkan, 
trots variation i kommunstorlek, sammansättning av befolkning, projektens innehåll och bibliotekens 
organisation. 

Under intervjuerna var det emellanåt svårt att separera det arbete som skedde inom ramen för 
Stärkta bibliotek och det arbete som skedde inom ordinarie verksamhet. Därför förekommer viss 
inkludering av erfarenheter från ordinarie verksamhet i vår analys. I det följande avsnittet Resultat 
och analys diskuteras empirin utifrån forskningsfrågorna.



10/40

Vad har ni saknat? Barn!

Resultat och analys
Detta kapitel är uppdelat i två övergripande avsnitt. Det första avsnittet, Utmaningar och anpass-
ningar, fokuserar på bibliotekens arbete under pandemin, de utmaningar de upplevde och de 
lösningar de utarbetade. Det andra avsnittet, Två förhoppningar inför framtiden, behandlar frågor, 
förhoppningar och farhågor som väckts under pandemin. I båda dessa avsnitt utgår vi från en 
SWOT-analys på så vis att vi i slutet på varje avsnitt identifierar vad som kan betraktas som styrkor, 
svagheter, möjligheter respektive hot i bibliotekens arbete under pandemin.

Utmaningar och anpassningar

Detta avsnitt utgår från studiens två första forskningsfrågor som handlar om vilka utmaningar biblio-
teken har stött på vid genomförandet av Stärkta bibliotek under pandemin och hur de anpassat sig 
till dessa utmaningar.

Konsekvenser av pandemin

Inledningsvis ges en insyn i bibliotekens reflektioner när de såg tillbaka på perioden 2020–2022, hur 
de uppfattade att pandemin påverkat deras verksamhet och konsekvenserna för barn och unga. När 
denna studie genomfördes våren 2022 hade smittotalen för covid-19 minskat och restriktionerna 
släppt. Biblioteken låg i startgroparna för att dels återgå till normal biblioteksverksamhet, dels 
genomföra och slutföra satsningarna inom Stärkta bibliotek. En del aktiviteter inom projekten hade 
inte kunnat genomföras alls; några bibliotek berättade att de skjutit fram stora delar av projekten 
och bett om uppskov från Kulturrådet. 

Att delar av satsningarna fick pausas innebar, i kombination med begränsade öppettider och inställda 
program, ökade möjligheter för fortbildning och reflektion för personalen samt för att låta tankar 
och idéer landa. I Botkyrka resulterade fortbildningen av personalen i att de kunde bygga upp en 
metodbank, bygga nätverk och fundera på hur de ”kunde göra verksamhet som sedan ska bli hållbar 
långsiktigt”. Fortbildning betraktades som en del av bibliotekets strategiska långsiktiga arbete efter-
som det säkerställde att nödvändig kompetens skulle finnas på alla bibliotek i kommunen:

Vi har sex stycken bibliotek i Botkyrka och alla bibliotek är det bästa biblioteket för sitt 
område, så att det finns inget huvudbibliotek vilket gör att kunskapen måste finnas på varje 
bibliotek, vare sig det är litet eller stort, och det är alltid en utmaning, och därför är det så 
viktigt med de här extra pengarna som Stärkta bibliotek kan ge oss. 

Ytterligare en möjlighet som pandemin gav var att biblioteken kunde arbeta med mediebeståndet. 
Exempelvis såg Botkyrka över beståndet och märkte upp alla medier i sitt klartextsystem och 
Dorotea arbetade med sin medieplan och såg över bestånd och avdelningen för minoritetsspråken 
i kommunen. Mora påpekade att det nästan bara har varit fördelar med pandemin när de skulle 
genomföra den ombyggnation av biblioteket som de ansökt om medel från Stärkta bibliotek för. För 
Ludvika innebar dock pandemin att de inte kunde färdigställa de planerade förskolebibliotek som 
skulle byggas och utformas tillsammans med förskolebarn och förskolepedagoger, eftersom det 
inte gick att besöka förskolorna på grund av restriktioner. 

Ett problem som uppstått för de bibliotek som pausat eller fått förlängd tid för sina projekt är att de 
nu ska försöka hinna att ta omtag på satsningarna:

Nu är ju allt släppt igen så nu kan vi genomföra enligt planen, men då är det ju att hinna 
med i stället. (Ludvika)
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Corona har ju … Man har ju tappat styrfart, så att man måste komma igång och det är så 
många saker som måste prioriteras för att allting ska vara fungerade. (Botkyrka)

Biblioteken mötte de utmaningar pandemin innebar på olika sätt, vilket diskuteras mer i detalj senare 
i avsnittet. För bibliotekspersonalen innebar dock pandemin både omställning och påfrestning när 
planer behövde justeras och ändras. Ljusdal beskrev det enligt följande: ”Det kändes som om vi var 
sjukt på gång, och sen blev det ju ganska deppigt.” Att det kändes deppigt handlade dels om en 
besvikelse att inte kunna genomföra planerade aktiviteter eller starta upp samarbeten, dels om att 
restriktionerna begränsade möjligheter till möten mellan personalen såväl som med användarna – 
något som även det påverkade arbetsglädjen:

Man får ett litet underskott i sin arbetsglädje av just bristen på möten, för det handlar ju 
både om möten mellan oss i personalen och möten med dem vi är till för. (Ljusdal)

Vi är alltid vana att säga ”Ja!” och lösa saker. Nu under pandemin var det så mycket ”Nej” 
man fick säga till allt. Det tycker jag var en jättestor omställning och en svårighet och utmaning 
verkligen, i allt vi gjorde. (Botkyrka)

Trötthet och bristen på arbetsglädje i perioder berodde alltså även på behoven och kraven att hålla 
sig uppdaterad om vilka restriktioner som gällde, att ställa om biblioteksverksamheten och att tänka 
om och tänka nytt. Ljusdal beskrev det som en ”lågintensivt onormal” situation som innebar ”en 
ganska genomgripande lektion i att leva i ovisshet och ständig förändring” och att bristen på möten 
med bibliotekets användare innebar att ”någon slags trötthet i hela biblioteksarbetet [...] spred sig 
efter ett tag”. 

Å ena sidan innebar pandemin som lågintensiv kris att personalen kontinuerligt ställdes inför skiftande 
och oförutsägbara förändringar som de behövde anpassa sig och verksamheten till, både hos den 
egna verksamheten och hos samarbetsparter. Detta påverkade som ovan nämnt ork, arbetslust och 
engagemang. Ljusdal uttryckte att det ”finns en gräns för hur mycket man under de förutsättningarna 
kan lägga på att utveckla nytt”. 

Å andra sidan ger intervjuerna uttryck just för stor flexibilitet samt en vilja att anpassa sig och hitta 
nya lösningar när pandemirestriktioner begränsade de planer som skrivits fram i projektbeskrivning-
arna för Stärkta bibliotek.

Trots det engagemang som fanns hos biblioteken och de olika lösningar som implementerades för att 
fortsatt nå barn och unga fanns en påtaglig oro för pandemins konsekvenser för bibliotekets yngre 
användare. Särskilt fanns en oro för att vissa årskullar hade drabbats, liksom de barn och unga som 
var beroende av föräldrar, skola och förskola för sitt möte med biblioteket. Biblioteken lyfte dels 
barn som inte hade fått biblioteksintroduktion när de börjat förskoleklass och lågstadiet, dels unga 
som varit i det som av vissa beskrivs som slukaråldern, dels ungdomar som inte kunnat använda 
bibliotekets lokaler för att plugga eller träffa vänner:

Jag kan känna, utan att ha utvärderat, att nog oroar jag mig för att vi har tappat lite generatio-
ner. Både av de minsta barnen som inte har kommit in i bibliotekssvängen på samma vis som 
de annars gör. För annars har vi ett väldigt bra samarbete med skolan och en hög utlånings-
statistik på barnsidan. Sedan har man kanske tappat dem när de skulle ha blivit bokslukare, 
där på mellanstadiet, så har de i stället försvunnit ut i periferin lite grann. (Dorotea)

Men nog tror jag att vi har haft svårt att locka nya, för jag tar ju ut statistik […] så jag ser ju 
att vi har tappat en del aktiva låntagare, det har vi gjort, helt klart. Och vi har ju tappat mycket 
besökare, jag tror inte att vi har fått tillbaka alla dem heller, det har vi inte. (Mora)
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Innan pandemin så hade vi barngrupper som kom, vissa kunde komma en gång i veckan 
liksom, att gå på en sagostund eller låna böcker med förskolegruppen. Men de har ju [inte 
besökt biblioteket] i två år, de är ovana vid biblioteksrummet jämfört med de barn som är två 
år äldre som har varit där hela tiden tidigare. (Botkyrka)

Citaten ovan ger uttryck för en oro för att ha tappat både barn och unga som tidigare besökt bibliote-
ket och barn och unga som skulle få introduktion till biblioteket och bli nya användare under tiden 
pandemin pågick. Botkyrka uttryckte en oro för att biblioteken inte hade kunnat utföra sitt uppdrag 
och hade ”gått miste om två generationer” – för deras del gällde det 6-åringar som brukade få 
biblioteksintroduktion och barn i årskurs 4 som biblioteket hade särskild riktad verksamhet till. 
Botkyrka beskrev dessa aktiviteter som en del av bibliotekens grunduppdrag och som en del av 
”den kulturella allemansrätten” för barn och unga.

Flera av biblioteken berättade om halverade besökssiffror och kraftigt minskad utlåning. Det föran-
ledde en oro kopplad till ett uppfattat potentiellt framtida hot som handlar om hur biblioteken ska 
kunna återskapa kontakten med de årskullar av barn som missat biblioteksintroduktion via skolan, 
de barn som inte gått på sagostunder med föräldrar och förskola och vars föräldrar inte introduce-
rats för biblioteket via BVC samt de ungdomar där tröskeln att förutsättningslöst besöka biblioteket 
höjts genom begränsade öppettider, inställda programpunkter och begränsningar i att vistas på 
biblioteket. 

Även hos de bibliotek där utlånings- och besöksstatistiken inte minskade lika drastiskt fanns en oro 
att pandemin påverkat kvaliteten i bibliotekens arbete. Dorotea berättade exempelvis att de ”kanske 
har lyckats på ett kvantitativt sätt att låna ut böcker” men kanske inte med ”kvaliteten, att man verk-
ligen kan ge uppmärksamhet”. 

Syftet med satsningen Stärkta bibliotek är bland annat att möjliggöra för biblioteken att särskilt rikta 
insatser för att nå prioriterade grupper och grupper som inte har biblioteksvana. Det var dock just 
dessa grupper som var särskilt svåra att nå under pandemin, eftersom exempelvis boenden för per-
soner med funktionsnedsättning begränsade de sociala kontakterna för att undvika smitta. Dess-
utom har barn begränsats i sina möten med biblioteket på grund av dels att skolor och förskolor till 
stor del ställt in besök, dels att biblioteken behövt ställa in eller omskapa programverksamhet och 
begränsa möjligheterna att vistas på biblioteken. Ludvika berättade följande:

Det är ju en del av projekten också att vi ska nå ut till målgrupper som inte naturligt besöker 
biblioteket, inte minst under en så här långvarig period som det har varit, dom tappar man ju. 
Ja, där kommer vi att få köra extra för att försöka återskapa.

Biblioteken hade alltså hade identifierat vissa grupper som de nu, efter pandemin, behöver rikta 
extra insatser mot. Ludvika påpekade dock att det ännu inte går att förutse alla konsekvenser av 
pandemin:

Det här kommer att visas i ett längre perspektiv. Vi ser inte det nu men vi kommer att se 
resultatet, skadorna som kommer att bli, kommer vi väl att se om några år […] Vilka grupper 
har vi missat? Kommer det att synas? Om 20 år kommer det inte att vara lika många som 
söker in till högskola och universitet då? I ett längre perspektiv kommer vi att se. 

Citatet ovan ger uttryck för oro såväl för barns och ungas situation under själva pandemin som för 
deras framtid – och i en förlängning för samhällets utveckling. Detta synliggör den bild biblioteka-
rierna har om sin profession och om biblioteket, nämligen att de fyller en viktig funktion för barns 
och ungas lärande och utveckling samt att läsning och tillgång till kultur lägger grunden för möjlig-
het och vilja att fortsätta att lära, utvecklas och uttrycka sig.
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Sammantaget ger detta avsnitt uttryck för hur en potentiell svaghet inom biblioteksorganisationen i 
form av personal som under pandemin tappade energi och arbetsglädje snarare bör betraktas som 
en styrka eftersom denna personal visade stor flexibilitet att ställa om, planera om och anpassa sitt 
arbete utifrån rådande omständigheter. 

De hot som biblioteken upplevde under pandemin handlade om minskade besökssiffror och mins-
kade utlån samt att samverkansparter helt ställde in besök och samarbeten. Detta resulterade i vad 
som beskrevs som förlorade generationer av barn och unga, vilket i sig också kan beskrivas som 
ett hot i omvärlden och i det framtida arbetet. Å andra sidan står biblioteken redan i startgroparna 
för att arbeta gentemot dessa målgrupper och det finns såväl kompetens som arbetsmetoder inom 
biblioteksorganisationen att luta sig mot, vilket kan betraktas som en styrka.

Samarbete
Även om flera av biblioteken i perioder kunde hålla öppet och genomföra planerade satsningar så 
var det andra samarbetspartners som stängde eller begränsade sin verksamhet. Det påverkade i 
sin tur besöken på biblioteken och bibliotekens uppsökande verksamhet när exempelvis förskolor, 
skolor och fritidsgårdar stängde sin verksamhet: 

Det är en del som inte har fått komma ut, varken personal eller brukare. […] Det är inte bara 
vi som pausat vår verksamhet utan andra har gjort det, och det har påverkat vår verksamhet. 
(Älvdalen)

Det var ju stopp ett längre tag när vi inte över huvud taget hördes och vi var ju portade, vi 
fick inte komma dit till BVC eller förskola. (Ludvika)

Dorotea berättade om ett minskat samarbete med andra verksamheter i lokalsamhället, exempelvis 
olika föreningar, och konstaterade att ”man hade säkert kunnat göra mer men jag tror att många var 
trötta och fullt upptagna med det [pandemin] för stunden”. Även Ljusdal vittnade om svårigheten att 
samarbeta med andra verksamheter under pandemin och förklarade det med att dessa också hade 
restriktioner att tolka och förhålla sig till:

Men på något sätt så känns det som att alla verksamheter har varit så upptagna med sitt. 
Är man en förskola som också har 1 000 olika restriktioner och nya förhållningssätt hela 
tiden. 

Samtidigt som det i intervjuerna ges flera exempel på hur samarbete försvårats eller ställts in under 
pandemin finns det också exempel på kommuner där biblioteket har fått nya samarbeten med andra 
verksamheter under pandemin. Älvdalen, som var aktivt med att synliggöra biblioteket i kommunen, 
berättade hur de arbetat på ett sätt som gjorde att andra kommunala verksamheter fått upp ögonen 
för biblioteket:

Vi har inte tappat vårt samarbete. Vi har mer utökat våra samarbeten, hittat ut och nästlat oss 
in överallt. Man måste tänka på lite andra sätt och vara snabba och haka på och säga: ”Här 
är vi och vi kan hjälpa er med det här och det här.” 

Citatet från Älvdalen visar hur biblioteket var proaktivt genom att självt identifiera vad de kunde 
erbjuda andra och sedan hade ”nästlat sig in” och erbjudit sina tjänster och den kompetens biblio-
tekspersonalen besatt där de såg att den kunde användas. Det förhållningssättet innebar att gamla 
samarbeten kunde fortsätta men även att nya samarbeten kunde utvecklas.

Analysen ovan ger insyn i en styrka i biblioteksorganisationen när personalen identifierade hur bib-
lioteket kunde vara en resurs för andra verksamheter och hittade sätt att synliggöra det. På så vis 
kunde nya relationer och samarbeten utvecklas i lokalsamhället. Samtidigt innebar andra verksam-
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heters inställda besök på biblioteket ett hot för biblioteksverksamheten, eftersom denna är beroende 
av besökare och utlån av medier.

Hålla distans och begränsa möten 
En lösning till att inte ställa in eller skjuta fram programverksamheten var att i stället begränsa publi-
ken så att färre personer kunde närvara. I Ljusdal tog biblioteket emot mindre grupper till aktiviteter 
när restriktionerna tillät det och kunde då genomföra aktiviteter för föranmälda barn och vuxna. 
Att ha färre deltagare på programaktiviteterna innebar dock avväganden gällande hur många som 
skulle kunna delta och resulterade ibland i lösningar där aktiviteter upprepades för att på så vis öka 
antalet personer som fick ta del av arrangemangen:

Ja, vi kanske får köra två tillfällen samma dag i stället så att man försöker maxa liksom. 
Hur många barn och föräldrar man kan få in.

Att ha färre antal deltagare kunde ge positiva effekter i form av möten och diskussioner mellan per-
sonal och besökare samt mellan besökarna. Älvdalen berättade hur de arrangerade bokprovning på 
ett lokalt café som hade större lokaler än biblioteket och där deltagarantalet begränsades. Vid den 
träffen dök nya barn upp och Älvdalen beskrev det enligt följande: 

Färre deltagare har gett bättre samtal så det är något vi ska fortsätta med, ha begränsat. 
Det har varit positivt. 

Att söka upp målgruppen i deras egna lokaler eller arenor har varit ett alternativt sätt att arbeta 
under pandemin för flera bibliotek. När barn och unga inte har kunnat komma till biblioteket men det 
däremot har varit tillåtet att uppsöka dem så har personalen gjort det. Innan pandemin arbetade bib-
liotekspersonalen både uppsökande och med att locka besökare till biblioteket för att dessa skulle 
få erfarenhet och biblioteksvana. Under pandemin förändrades arbetssättet till mer uppsökande:

”Nej kom inte till oss. Vi kommer till er”, så det blev bakvänt och det var en utmaning att 
ställa om i huvudet för alla oss som arbetade. Vi vill inte att de ska komma hit. Vi tog bort 
alla stolar, begränsade ytan i bibliotekslokalen och försökte liksom ta oss ut i stället. (Botkyrka)

En annan anpassning biblioteken gjorde under pandemin var att flytta ut aktiviteter utomhus. 
Att flytta ut aktiviteter krävde bra väder men var inte nödvändigtvis resurskrävande i övrigt:

Sommartid [har vi] flyttat ut våra sagostunder utomhus, inte på något så här storslaget sätt 
utan bara rullat iväg med en vagn med böcker från biblioteket till någon plats där vi vet att 
många barn och deras föräldrar hänger. (Ljusdal)

Biblioteken informerade om när det skulle ske sagostunder utomhus, och dessa tillfällen beskrevs 
som ett sätt att träffa barn och föräldrar spontant när dessa råkade vara på platsen. 

Ett alternativ till aktiviteter i biblioteket var att möjliggöra barns och ungas kreativa skapande hemma. 
Flera bibliotek berättade att de utvecklade olika former av skaparkassar, pysselpåsar eller aktivitets-
påsar som barn kunde hämta på biblioteket under loven för att sedan pyssla hemma. Detta var ett 
sätt för biblioteken att erbjuda barn möjlighet att ta del av kultur och utöva kreativitet som de annars 
skulle kunnat ta del av på exempelvis lovaktiviteter:

Vi funderade på hur vi skulle förpacka de här skaparverkstäderna på något nytt sätt och då 
kom vi på att om man inte kan komma till biblioteket och skapa, så kanske åtminstone bibliote-
ket kan erbjuda möjligheten att skapa hemma. (Ljusdal)

Flera av biblioteken utvecklade arbetet med att tillgängliggöra medier genom att exempelvis lämna 
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ut böcker vid biblioteksentrén eller skicka ut bokbeställningar till förskolor och andra verksamheter 
samt genom att utöka det digitala mediebeståndet. Några bibliotek använde sig av läsfrämjande 
metoder som var oberoende av träffar, exempelvis Dorotea som anordnade läsbingo eller Botkyrka 
som gjorde bokpåsar till barn utifrån formulär där barnen fått önska genrer att läsa. 

Samtidigt innebar utlämning av medier på detta sätt att det individorienterade och vardagligt spontana 
läsfrämjande arbetet påverkades, eftersom det inte blev något individuellt möte eller någon dialog 
med barnen där bokpåsarna kunde utformas utifrån enskilda barns specifika preferenser. Dessa olika 
lösningar utformades utifrån lokala förutsättningar och behov och Botkyrka poängterade vikten av 
att bibliotekarierna som känner till biblioteket och dess besökare har inflytande på hur lösningarna 
utformas.

De bibliotek som ingår i studien har haft olika möjlighet att hålla öppet under pandemin, och öppet-
hållandet har anpassats utifrån både de rekommendationer som har gällt för tillfället och lokala 
förutsättningar. Alla bibliotek stängde någon vecka när Folkhälsomyndigheten nationellt uppmanade 
biblioteken att stänga, och några bibliotek höll sina lokaler helt stängda under vissa perioder. Då 
utvecklades i stället lösningar, till exempel ”kiosköppet” som innebar att utlämning av böcker kunde 
ske efter beställning:

Jo vi har [haft] stängt, vi har aldrig stängt liksom mediehanteringen, man har hela tiden kunna 
låna, men under en period fick man inte komma in och låna utan vi körde liksom någon 
slags ”biblioteket on demand” så man fick ringa eller maila oss eller göra sina egna reserva-
tioner och ringa och säga: ”Nu vill jag komma och hämta”, och då gick vi ut. (Ljusdal)

Vissa bibliotek kunde även ha öppet med vissa anpassningar exempelvis genom begränsat antal 
sittplatser och besökare, genom att trängsel kunde undvikas eller genom att det hölls öppet för 
snabba ärenden. Detta gällde framför allt de mindre kommunerna, där risken för trängsel inte 
ansågs vara lika hög som i större orter. Exempelvis beskrev Mora att ”det är jättestora lokaler här [...] 
det kommer aldrig bli någon trängsel”. 

Biblioteken behövde dock i perioder säga nej till personer som har velat uppehålla sig i biblioteket, 
vilket upplevdes krocka med bibliotekets uppdrag att vara tillgängligt för alla. Älvdalen berättar:

Det värsta var att säga nej i värsta pandemitiden, att säga nej, att säga: ”Om ni inte ska låna 
en bok får ni gå härifrån”, det var det värsta att säga när det är en grupp vi verkligen vill ha 
på biblioteket.

I Älvdalen var biblioteket meröppet under den nationella stängningsperioden och antalet låntagare 
som använde meröppet ökade under pandemin. Ett par av biblioteken har dock behövt stänga 
vissa tider under veckan, bland annat för att de inte haft tillräckligt med personal för att kunna hålla 
öppet. 

När Ludvika hade lördagsstängt valde de i stället att ha programverksamhet och utlån för barn den 
tiden. I Botkyrka bjöd biblioteket in barngrupper till sagostund utanför öppettiderna för att minska 
antalet besökare under allmänhetens öppettider. Det finns också bibliotek som anpassade öppet-
hållandet för olika målgrupper och hade öppet för skolelever på förmiddagar och för allmänheten 
på eftermiddagar. När skolklasser har fått komma under ordinarie öppettider har de i vissa perioder 
kommit till biblioteken med mindre grupper än vanligt.

Att biblioteken i så stor utsträckning löpande kunnat anpassa verksamheten efter användarnas 
behov visar en styrka i organisationen där exempelvis mediehantering och programverksamhet fått 
nya lösningar. Pandemirestriktionerna kan dock betraktas som ett hot mot biblioteksverksamheten, 
särskilt när dessa inte var flexibla och inte kunde anpassas efter lokala förhållanden.
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Digitala lösningar
Flera av biblioteken berättar att de gjorde om en del programpunkter till digitala program och exem-
pelvis livesände författarkvällar. När sådana omställningar handlade om programpunkter och aktivi-
teter riktade till vuxna verkar dessa i flera fall ha blivit lyckade och något som biblioteken tänker 
fortsätta med även efter pandemin för att nå fler kommuninvånare och göra bibliotekets aktiviteter 
mer lättillgängliga. 

Digitala aktiviteter riktade till barn och unga har till exempel varit förinspelade eller livesända bok-
samtal, sagostunder och workshops. Även andra slags möten som bokombudsträffar och BVC-träffar 
har anpassats till digital format i stället för fysiska möten. Älvdalen berättade dock att de digitala 
BVC-träffarna inte var lika välbesökta som de fysiska träffarna. Trots det upplevdes det som positivt 
att ha kunnat erbjuda digitala aktiviteter i stället för att tvingas säga nej och ställa in helt.

Flera av biblioteken har kunnat nyttja digitala verktyg för att visa upp delar av sin verksamhet genom 
att till exempel producera digitala instruktionsfilmer om hur biblioteket fungerar och vilka arrangemang 
som erbjuds. 

Ludvika, som före pandemin tog emot flera klassbesök dagligen, använde inspelningar av boktips 
och bibliotekskunskap som ett alternativ till uteblivna besök. Lösningen beskrevs på följande sätt: 
”Det blir ju inte samma som att möta en klass, men det var någonting som de kunde få i alla fall.” 
Ludvika lyfte ytterligare en fördel med digitala lösningar, nämligen att det gick att nå ut brett till 
många barn under kort tid. 

Vissa filmer förmedlades via fritidsgård eller skola, vilket innebar att biblioteket fick förlita sig på 
personalen där och att de visade filmen. Dock var det svårt, om inte omöjligt, för biblioteket att dels 
veta hur filmernas innehåll mottogs av barn och unga, dels följa upp med samtal:

Man får ju inga reaktioner, man vet ju inte …”Jaha gick det här hem hos någon?” […] för det 
känns som att man jobbar i motvind och inte vet. (Ludvika)

[Jag] kan känna lite oro över att när vi hade försökt att göra digitala träffar med äldre [barn], 
digitala bokcirklar och skrivarträffar så fick vi inte något gensvar. Så det kan jag känna, jag 
vet inte hur det hade gått. Det är en sak att säga att man arrangerar saker, sedan ska det ju 
vara någon som har någon glädje av det också. (Dorotea)

Vissa aktiviteter som ingår i traditionell biblioteksintroduktion har varit svårare att ersätta med digitala 
lösningar, till exempel klassbesök med visning av biblioteksrummet, Mora berättade: ”Visa bibliote-
kets lokaler blir jättelöjligt och de var ju inte ens i skolan.” I många fall nåddes bibliotekspersonalen 
inte av någon återkoppling från barnen, men det hände någon gång att det kom frågor från ungdomar 
om det inspelade materialet. Botkyrka producerade instruktionsfilmer för att visa hur det går att 
använda bibliotekets digitala resurser. Arbetet med att synliggöra och tillgängliggöra de digitala 
resurserna för användarna innebar även att bibliotekets arbete med dessa tjänster utvecklades 
och kom att få inflytande över hur mediabudgeten omfördelades för att täcka upp ännu en digital 
filmtjänst och fler e-böcker.  
 
Biblioteken berättade om flera olika digitala lösningar som de hade testat och lyfte samtidigt de utma-
ningar de stött på. Den främsta utmaningen handlade om att interaktionen med barnen begränsas 
när fysiska träffar ersätts av digitala alternativ. Älvdalen och Ljusdal berättade att interaktionen med 
barnen blir en annan än vid sagostunder på plats i biblioteket:

Jag kunde inte riktigt interagera med barnen på samma sätt som när jag möter dem fysiskt, 
nu var det mer läsa en saga och sedan tack och hej, men jag gjorde så gott jag kunde. 
(Älvdalen)
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Ett bra författarsamtal kan man ha stort utbyte även när man följer digitalt, men i sagostunden 
så är det ju också väldigt mycket interaktionen med barnen och mellan barnen och liksom 
det som händer i rummet. Jag tror inte riktigt att vi ännu har kompetensen att göra det på ett 
sånt sätt, jag tror att det kanske kräver något mer av eller annat av oss som vi inte riktigt kan 
än. (Ljusdal)

Älvdalen förklarade att det inte gick att få samma kontakt med barnen när de hade digitala träffar: 
”Det är så tråkigt att prata till en skärm och inte se dem man pratar med.” Biblioteken gav alltså 
uttryck för att det var svårt att få till dialog med barn och unga i den digitala miljön, särskilt om barnen 
och ungdomarna inte kände varandra sedan tidigare. Mora belyste detta med ett exempel där de 
hade haft möten med barn från olika skolor:

Till exempel att få ihop träffar med de här elevkulturombuden från olika skolor. Där blir det 
också problem. Det har helt enkelt inte gått att göra. Det är väldigt svårt att få till en dialog 
digitalt med dem, det passar ju inte dem, utan man blir väldigt, väldigt försiktig när man 
liksom tussas ihop med elever från andra skolor som man kanske aldrig har sett förut [och] 
inte känner, att då våga prata. Det funkar inte riktigt, utan man måste ju samla dem fysiskt 
och jobba upp en relation, så det där tror jag att vi har lidit lite grann av. (Mora)

För vissa åldersgrupper ser personalen inte att det skulle vara möjligt att ersätta fysiska möten med 
digitala. Exempelvis nämnde Älvdalen de yngre barnen och förklarade att ”det skulle vara omöjligt 
att göra digitalt med barn i förskoleåldern”. Biblioteken har även upplevt att det är svårare att göra 
workshops digitalt i stället för på plats i biblioteket där det blir en annan form av visning och hand-
ledning:

Det har varit negativt under pandemin med det digitala, att inte kunna vara med barnen och 
visa när vi haft workshops, vi har berättat men man vill ju sitta bredvid och visa hur man gör.

I Älvdalen upplevde personalen också att de tappat de barn och unga som kanske hade kunnat 
tänka sig att bara pröva på workshops och arrangemang innan de bestämde sig för om de ville fort-
sätta. Under pandemin var det i stället unga som redan var intresserade av, och hade viss kunskap 
om, exempelvis Roblox där användarna kan programmera egna spel som deltog på bibliotekets 
workshops och arrangemang när dessa gjordes digitalt. 

Dessutom hade inte alla barn lika möjligheter att delta i bibliotekets aktiviteter när dessa skedde 
digitalt, eftersom de hade olika tillgång till datorer och wifi, hade olika förkunskaper som inte kunde 
kompenseras genom extra handledning på plats, hade föräldrar som var olika engagerade samt 
hade varierade hemmiljöer där vissa kunde vara så pass stökiga att det var svårt för barnen att få 
ro. Älvdalen lyfte därmed en problematik kring den digitala klyftan i närsamhället:

Det bygger ju på engagerade föräldrar och då har vi ju inte den här jämlikheten eller likvärdig-
heten. De som inte har aktiva och engagerade föräldrar och kanske inte har bra utrustning 
och samtidigt inte sitta hos oss på biblioteket och få handledning, där slår det fel.

Biblioteken berättade också att försök att anpassa till digitala aktiviteter ibland mötte motstånd hos 
barn och unga, där dessa gav uttryck för digital trötthet efter att skolan varit på distans och via digitala 
kanaler. Mora berättade att unga har sagt: ”Nej, inte mer digitalt, för skolan är så digital” och att de 
var väldigt trötta på det. Ett annat exempel där detta kommer till uttryck var vid den digitala aktiviteten 
Hackathon i Dorotea, där bibliotekspersonalen upplevde att ungdomarna inte var bekväma med det 
digitala: ”Det blir jobbigare för dem när de hela tiden syns i skärmen.”

Vi ser i det empiriska materialet en stor villighet hos biblioteken att kompetensutveckla sig och 
testa digitala alternativ för att hitta alternativa sätt att nå barn och unga när de fysiska mötena 
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begränsas. Detta visar en tydlig styrka hos biblioteken att både vilja och kunna ställa om. Denna 
omställning var dock förorsakad av de hot som pandemin innebar när restriktioner begränsade 
möjligheterna till fysiska möten. Pandemin synliggjorde också de socialt ojämlika villkor som barn 
och unga lever under, där inte alla har möjlighet att ta del av digitala aktiviteter och där redan 
utsatta barn kanske än mer begränsades att ta del av kultur och litteratur genom biblioteket när 
aktiviteter blir digitala.

Personalen och omställningen till distansarbete och digitala lösningar
De intervjuade biblioteken hade på flera sätt testat och såväl haft positiva erfarenheter som identi-
fierat utmaningar med digitala evenemang, till exempel brist på respons från unga eller att de inte 
kunde uppfatta barns reaktioner vid digitala sagostunder. Men trots det fanns det funderingar på 
om mer hade kunnat göras digitalt och om det hade gått att anpassa verksamheterna på fler sätt 
än vad som gjordes.

I glesbygdskommunen Älvdalen upplevde personalen att de hade haft goda digitala kunskaper redan 
före pandemin och att de var vana vid digitala möten. Denna befintliga kompetens underlättade den 
omställning som pandemin innebar. Något som hade fungerat bra under pandemin var hur personalen 
har kunnat ställa om till mer digitalt:

Det är omställningen. Att vi lyckades ställa om så mycket, och tack gode gud att vi var så 
digitalt insatta redan innan det här med pandemin, att vi var vana vid digitala möten och att 
vi kunde genomföra så pass mycket aktiviteter trots pandemin.

Även Botkyrka hade med sig erfarenheter av virtuella och förinspelade aktiviteter för barn och unga 
och påpekar att det digitala arbetet fick en skjuts av pandemin:

Det digitala arbetet fick verkligen en skjuts. Vi var liksom tvingade att prova oss fram och 
experimentera […] och det resulterade i olika lösningar och att man provade olika metoder 
och mycket av det tror jag också kommer att finnas kvar som ett komplement till hur vi gjorde 
innan. För vi har ju ändå upptäckt att vi kanske når nya målgrupper och kompletterar det 
arbete som vi gjorde innan. [...] Interna utbildningen för oss har ju liksom gått i raketfart för 
att vi var tvungna att lära oss nya verktyg och metoder för att nå ut. 

Flera bibliotek uttrycker att pandemin har fått personalen att utveckla sina digitala kunskaper. Botkyrka 
berättade följande: ”Vi fick ju experimentera och testa nya sätt att nå ut, vi blev ju snabba i det 
digitala.” Pandemin har inneburit att personalen skaffat kompetens om hur de kan strömma material 
från biblioteket men några, bland annat Ljusdal, upplevde att de kanske behövde ”snäppa upp” 
kunskaperna något. 

Samtidigt berättade biblioteken att var det mycket som de initialt inte visste när det kom till juridiska 
aspekter vad gäller att livesända och spela in. Ljusdal berättar exempelvis att sagostunder som de 
spelat in bara fick finnas kvar digitalt i 24 timmar.

Det visar sig även att de digitala alternativen har haft en positiv effekt för personalen genom att 
de effektiviserat möten och mötestider. Ludvika förklarade att möten som skedde digitalt innebar 
att det fanns möjlighet att träffas oftare, eftersom det inte krävdes några resor. De digitala mötena 
innebar även att biblioteket kunde dela med sig av goda exempel till andra bibliotek. 

Även Älvdalen vittnar om att digitala medier och digitala forum har ökat möjligheten att ta hjälp av 
varandra och dela med sig av erfarenheter och goda exempel samt att det gått snabbare att ta 
beslut och att mötestider blivit kortare och mer ”to the point”. Även möjligheten för vissa att kunna 
jobba hemifrån beskrevs som positiv:
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För oss har det varit en styrka [att kunna jobba hemma], då har vi fått sitta i lugn och ro med 
vissa saker. Mycket av det vi har gjort har blivit bättre för man har kunnat koncentrera sig 
utan att bli avbruten hela tiden. (Älvdalen)

Hos de intervjuade biblioteken fanns olika erfarenheter kring hur förberedda de var på den digitala 
omställningen. Alla bibliotek visade dock en vilja att möta den omställning som pandemin innebar 
genom att utveckla den digitala kompetensen, och på så vis stärkte biblioteken kompetensen i 
personalstyrkan under pandemin. I bibliotekens resonemang finns såväl positiva erfarenheter som 
upplevda utmaningar med att exempelvis ha möten på distans samt en öppenhet att fortsatt arbeta 
digitalt när det passar. En utmaning (hot) som biblioteken nämnde, som vi inte gått närmare in på 
i denna studie men som behöver utforskas vidare, är de regelverk som finns kring tillgänglighets-
anpassning, upphovsrätt, sändningsrättigheter i relation till strömmade och inspelade digitala evene-
mang; här uttrycktes en bristande kompetens (svaghet) kring svårnavigerade regler.

Information och kommunikation
I detta avsnitt diskuteras inledningsvis information och kommunikation inom kommuner och mellan 
bibliotek och därefter hur biblioteken kommunicerat med biblioteksanvändarna och synliggjort 
biblioteket för dessa.

Att genomföra biblioteksarbete under pandemin innebar en stor ovisshet för personalen. Restriktio-
ner kunde ändras snabbt, kunde tolkas olika och det fanns en rädsla för smitta. En av utmaningarna 
under pandemin var just att ”restriktionerna har fluktuerat, varit fram och tillbaka” (Ljusdal). Svår-
tolkade restriktioner gjorde det utmanande för personalen att hålla sig uppdaterad och innebar 
”mycket tolkning gällande förhållningsregler, jättemycket jobb kring det” (Dorotea). 

Skiftande restriktioner och olika tolkningar av dessa ledde i sin tur till att det blev komplicerat att 
planera verksamheten och ha framförhållning samt till en oro i personalgruppen när det förekom 
olika rykten om vad som gällde:

Det har ju varit en utmaning [...] för att det har ju varit att hela organisationen och Biblioteks-
sverige har ju varit paralyserat. Man har ju inte vetat hur länge corona och nedstängdheten 
ska hålla i. […]. Det har varit en väldigt stort fokus och bara kunna överleva utifrån arbets-
miljöperspektiv, i det här. 

/---/

Hela biblioteksverksamheten var ju oerhört ängslig där under en period. Vi visste inte vilket 
ben vi skulle stå på och vilken roll vi skulle spela i samhället. Vi har ju haft föreställningen 
om att vi kompletterar andra verksamheter. Men när alla verksamheter slår igen så som våra 
medborgarkontor så är det svårt att veta hur vi ska agera och det blir en oro i personalgruppen 
naturligtvis: Ska vi ha öppet? Ska vi ha stängt? Hur gör vi? (Botkyrka)

För att hantera den omställning som pandemin förde med sig lyfte alla biblioteken behovet av väl-
fungerande kanaler för information och kommunikation. På vår fråga om det var något särskilt stöd 
som personalen hade behövt under pandemin lyfte flera bibliotek upp behovet av samordning och 
möjligheter att påverka. 

På lokal nivå i kommunerna beskrev några bibliotek väl fungerande kommunikationskanaler; där 
hade det förts kontinuerlig dialog mellan bibliotekspersonal, bibliotekschefer, enhetschefer, poli-
tiska nämnder och så vidare. När det exempelvis i Ljusdal blev aktuellt att stänga biblioteket fick 
representanter från verksamheten vara med och diskutera en eventuell stängning samt identifiera 
lösningar som innebar att användarna ändå kunde ta del av en begränsad biblioteksservice. 
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En av de saker som Botkyrka lyfte fram, som gjorde att biblioteket relativt lätt kunde hantera den 
omställning som pandemin innebar, var den krisledningsorganisation som sattes upp i kommunen. 
I krisledningen ingick bland annat ett forum för att lyfta olika frågor samt en roll för skyddsombuden 
i kommunikationen uppifrån och ner mellan bibliotekspersonal och kommunens ledning. Denna 
kommunikationskanal, liksom forumet, ökade känslan av delaktighet för personalen eftersom ”frågorna 
landar någonstans [...], man blir delaktig i vad som händer.” Det minskade oron eftersom det var 
tydligt vad bibliotekspersonalen behövde förhålla sig till.

Just att känna sig informerad, och framförallt möjligheten att i dialog identifiera problem och lös-
ningar, framstod som särskilt viktigt för personalens arbetslust och anpassningsvillighet. Ljusdal 
förklarade det på följande sätt: ”Hur krångligt och obegripligt svårt någonting än är så är det lättare 
att förhålla sig till det om man känner att man får vara med och tänka ut hur vi skulle kunna göra.” 
Stöd från, och närhet till, de kommunala beslutsfattarna samt insyn och påverkansmöjligheter i 
beslutsprocesser innebar också möjlighet till lokala lösningar utifrån bibliotekens olika situationer:

Ja men det tror jag både att vi har pratat med varandra och att vi upplevt starkt stöd uppifrån 
och mycket transparens, att jag har hela tiden känt att det min chef vet, som jag behöver 
veta, det berättade hen för mig [...] att det aldrig har känts att beslut har fattats över våra 
huvuden. (Ljusdal)

Det verkar vara så stor skillnad mellan kommuner. En grannkommun där har ju politiken gått 
in jättejättestarkt utan att egentligen fråga efter några synpunkter från verksamheten utan 
bara ”Pang, det är stängt nu.” […] Och här har man varje gång hämtat in, det har varit rundor: 
”Vad tycker ni? Hur känns det?” Ja då har jag varit väldigt på om att jag har tyckt hela tiden: 
”Ja men det funkar, jag ser inte någon anledning att vi ska behöva stänga igen.” […] Det var 
en öppen dialog i personalen. Ingen ville ju stänga. (Mora)

Citatet från Mora ger uttryck för olika lösningar och förhållningssätt i olika kommuner. Även i denna 
studie fanns det bibliotek som beskrev att det inom deras kommuner saknades en helhetssyn och 
fanns brister i informationsflödet. Det kunde få som konsekvens att bibliotekens resurser och kom-
petens inte tillvaratogs och att de upplevde sig och sina bidrag som förbisedda. På frågan om vilket 
stöd biblioteken och personalen hade behövt under pandemin svarade Älvdalen att de:

… hade önskat att vi sågs som en samhällsviktig verksamhet och tillfördes resurser. Nu gör 
de samma misstag igen med Ukraina, att vi inte får någon information. Helhetssynen saknas.

När bibliotekets roll under samhällskrisen inte var självklar eller tydlig i kommunen innebar det att 
bibliotekspersonalen behövde vara proaktiv samt synliggöra och marknadsföra den kompetens som 
fanns på biblioteket och den funktion biblioteket kunde fylla. I exemplet med Älvdalen innebar det 
bland annat att de försåg äldreboenden med surfplattor och stöttade andra enheter i att hjälpa dem 
med digitala möten, eftersom kompetens och teknik gällande detta fanns på biblioteket. 

Att det saknades en helhetssyn handlade dock inte enbart om att bibliotekets resurser inte användes 
utan även om att biblioteket noterade ett bristande barnperspektiv i de beslut som fattades. Det 
senare aktualiserades när det kom nationella riktlinjer som innebar att många bibliotek under en 
period helt stängde ner sin verksamhet. Även Älvdalen tvingades stänga:

Vi stängde de dagarna och det var inte kul. Vi försökte lyfta det här med barnkonventionen 
och fråga ”Har ni gjort någon konsekvensbeskrivning?” Svaret blev ”Nej det hinner vi inte 
göra” […] Det här är ju inte sista gången något sådant här kommer att hända så vi hade 
hoppats på någon form av gemensam metod för att pröva barnkonventionen: ”Så här gör vi 
inom biblioteksvärlden.” […] Men det spelade ingen roll, kommunen går ut med: ”Vi jobbar 
ju jättemycket med barnkonventionen” men i praktiken har det ingen betydelse alls.
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Älvdalens citat belyser hur biblioteket hade en tydlig uppfattning om nödvändigheten av att förankra 
kommunala beslut i barnkonsekvensanalyser för att barns och ungas behov skulle synliggöras och 
tillvaratas men att de alltså inte fick gehör för det i kommunen. 

Vi ses här en vilja och ambition från bibliotekets sida att förankra beslut utifrån barnets bästa (se 
artikel 3 i FN:s konvention för barnets rättigheter, Unicef 2018) såväl kortsiktigt som långsiktigt. Här 
uppstod dock en svårighet att driva frågan dels på grund av kommunorganisation, dels på grund 
av att det inte finns någon nationell strategi eller gemensam hållning från bibliotekshåll att luta sig 
emot, trots att FN:s konvention om barnets rättigheter är del av svensk lagstiftning sedan 2020.

I grunden handlar dessa erfarenheter och reflektioner om information och kommunikation under 
pandemin om att biblioteken behöver få förutsättningar att driva biblioteksverksamhet och utforma 
denna utifrån lokala behov och användargrupper. Vi ser i det empiriska underlaget att biblioteken 
haft olika möjligheter att påverka och att det har gjorts lokala lösningar, och möjligheten till lokala 
lösningar lyfts fram som viktig av alla bibliotek. Botkyrka förklarade i relation till att överlämna böcker 
till låntagare via disken att det:

... gjordes ju på ett eller två bibliotek och det passar inte alla bibliotek för alla bibliotek är 
verksamma i olika områden som kräver sina egna lösningar. Och därför har det varit så 
viktigt att lösningen har legat på de som jobbar på de biblioteken för att få till det. Man har 
olika bibliotekslokaler och så.

Samtidigt som lokala lösningar lyftes som viktiga innebar dessa och de olika förutsättningarna i 
kommunerna att alla bibliotek fick komma på egna lösningar. Det var å ena sidan en styrka men kan 
också betraktas som en svaghet eller ett hot, eftersom erfarenheter och lösningar inte strategiskt 
tillvaratogs eller spreds mellan bibliotek. Botkyrka tog exempelvis upp bristande nationell samord-
ning från bibliotekens sida som något som fick konsekvenser för möjligheten till erfarenhetsutbyte 
och kunskapsspridning:

Det var liksom de här nätverken mellan chefer och chefer funkade ju inte. Det var kris på 
många sätt som jag tyckte var så himla konstigt att vi inte utnyttjade varandras erfarenheter på 
ett bättre sätt, utan [vi var själva tvungna] att leta upp goda idéer [på] hur vi kan arbeta igenom 
krisen. Det var så konstigt. Det kändes som att man var helt ensam, de bara släppte ner en 
och så fick man liksom lösa situationen själv på något konstigt sätt. Alltså inte våra chefer utan 
det var mer hela Bibliotekssverige. […] Men det är för att vi har vårt uppdrag mot dem som 
bor och verkar just där och det ser så olika ut i olika kommuner, men vi har ju ändå ett univer-
sellt biblioteksuppdrag som vi delar med resten av folkbibliotekarierna i världen. 

I relation till stöd och samverkan på regional och nationell nivå berättade några bibliotek om olika 
mer eller mindre formaliserade nätverk där de kunde ta hjälp av för att inspireras, hålla sig uppdate-
rade och dela med sig av egna lösningar. Sådana nätverk kunde bestå av kommuner i närområdet 
men även av det egna regionbiblioteket som till viss del samordnade nätverk. Dorotea lyfte även 
Digiteket som erbjöd kurser som personalen kunde delta i. 

Överlag framstår det dock inte som att det fanns någon övergripande nationell eller regional strate-
gisk samordning som biblioteken kunde luta sig mot, och det var något som efterfrågades. I brist 
på sådan samordning blev sociala medier något som flera av biblioteken nämnde som källa för att 
hålla sig uppdaterade. Dorotea beskrev det så här: 

Det har ju varit jättebra, den här gruppen på Facebook ”Bibliotek i coronakris” har ju varit 
toppen att följa även om man blivit lite trött på det också mellan varven. […] Men det hade 
varit perfekt om någon hade kunnat komma in och säga precis vad man skulle göra för 
någonting.
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I detta avsnitt har vi sett hur biblioteken till stor del själva fått anstränga sig för att skaffa aktuell 
information, tolka densamma och utforma lokala lösningar. Några bibliotek berättade om goda 
informationsflöden och inflytande i lokala beslutsprocesser medan andra berättade om bristande 
barnperspektiv i lokala beslut. 

Att bibliotekets resurser inte tillvaratogs kan delvis betraktas som en svaghet inom organisationen 
och att biblioteken tydligare behöver visa vilken roll de kan spela vid samhälleliga kriser. Att biblioteket 
inte självklart sågs som en resurs av andra samhälleliga verksamheter kan innebära ett hot, eftersom 
det kan leda till ett ifrågasättande om varför bibliotek ska tilldelas resurser och hållas öppet under 
kriser. Att kommunikations- och informationsflöden inte fungerade samt att restriktioner fluktuerade 
och var svårtolkade kan även det ses som ett hot i omvärlden som för biblioteken innebar osäkerhet 
och svårigheter att utföra sitt uppdrag. 

Vi ser önskemål från biblioteken om nationell samordning för att tillvarata goda idéer och kunskaps-
spridning samtidigt som det ges utrymme för lokala lösningar. Avsaknaden av nationell samordning 
för att möjliggöra kunskapsspridning kan beskrivas som ett hot, samtidigt som de bibliotek som 
själva organiserat sig för att samla in och sprida metoder och lösningar visar att det finns en styrka i 
organisationen. Samtliga intervjuade bibliotek tryckte på vikten av att kunna utarbeta lokala lösningar, 
vilket visar en styrka i organisationen som är lokalt förankrad. Samtidigt uppstod ett hot mot organi-
sationen när nationella riktlinjer inte möjliggjorde lokala anpassningar.

Synliggörande
Under pandemin har biblioteken inte nått ut till målgruppen på samma sätt som tidigare. Det har 
inte gått att ha fysiska aktiviteter och möten, och när även andra verksamheter som har varit viktiga 
för att nå nya användargrupper har behövt stänga har det varit svårt att nå ut. 

En viktig kontaktväg för att nå målgruppen barn och unga är att använda sig av kontaktpersoner som 
möter målgruppen i deras vardag, exempelvis vårdnadshavare eller pedagoger i förskola och skola 
samt andra kontaktpersoner som fritidsgårdspersonal, barnkultursamordnare och ungdomskonsulenter. 
Under pandemin har dessa kontaktvägar påverkats på olika sätt. De barn och unga som har varit lätt-
are att nå under pandemin är enligt Dorotea ”de som har föräldrar som själva går på bibliotek och tar 
med sig sina barn eller lånar åt sina barn”. Dorotea, som är en till ytan vidsträckt kommun, ser också att 
många barn är beroende av engagerade föräldrar som skjutsar sina barn till aktiviteter på biblioteken. 

Även Botkyrka nämner att vårdnadshavare är en bra väg att nå barnen. Där nämner de bland annat 
sfi som en kanal för att nå de vuxna som i sin tur når barnen: ”Når man föräldrarna når man barnen.” 
Under pandemin hade dock stora delar av lärarkåren bytts ut i kommunen, vilket påverkade skolans 
kännedom om och användning av bibliotekets resurser: 

Där ser vi ju att, där har ju gamla pedagoger exempelvis slutat och nya kommer till och de 
kanske inte har det inom sig att man går till biblioteket. Det är ju också att vi måste nå dem 
och visa upp biblioteket. 

Även om folkbiblioteken riktar sin verksamhet till barn och unga på fritiden ser biblioteken att skolan 
är en viktig kanal för att nå ut brett och nå så många barn och unga som möjligt. Ljusdal reflekterade 
kring hur de skulle kunna nå barn och unga i en viss åldersgrupp för planerade aktiviteter: 

Hur skulle vi kunna jobba om man nu tänker att under ett år få jobba fokuserat mot den här 
målgruppen och då landade vi ändå nånstans i att det går inte att komma runt skolan, inte 
skolbiblioteket, men skolan som arena för att möta alla i en åldersgrupp. 

Dorotea lyfte också skolan som en viktig plats för att nå unga och beskrev hur det var svårt att nå 
är ungdomar i gymnasieåldern eftersom det saknas en gymnasieskola i kommunen. Andra sätt som 
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biblioteken använt för att nå ungdomar var att använda lokala samlingspunkter, till exempel caféer 
eller ridskolor, eller genom att direkt kontakta unga i ungdomarnas egna löst sammansatta grupper; 
till exempel riktade Älvdalen sig direkt till ungdomar som var intresserade av A-traktorer. 

Att ha aktiviteter och arrangemang på biblioteket men också utanför biblioteket på barns och ungas 
egna arenor var alltså ett sätt för biblioteken att nå ut. BVC med föräldragrupper är en vanlig 
kontakt yta för biblioteken för att nå de yngsta barnen. Ludvika arbetade därför med att utforma 
så kallade läsande väntrum som ett sätt att synliggöra biblioteket utanför dess egna lokaler. På 
liknande sätt är förskolebibliotek och bokpåsar till förskolor sätt att nå ut till barn och personal på 
förskolor. 

För att kommunicera och nå ut till målgruppen barn och unga har biblioteken använt sig av sociala 
medier, men flera bibliotek upplevde att det var lättare att använda sig av andra verksamheters sociala 
medier än de egna kanalerna för att nå just den unga målgruppen. Det berodde bland annat på att 
exempelvis fritidsgårdarna redan hade upparbetade konton som följdes av de lokala ungdomarna 
medan bibliotekens egna konton inte i lika stor utsträckning följdes av unga. Ludvika berättade att 
de kommunicerar med barn och unga:

… via sociala medier, som inte är en helt lätt väg och nå, för det finns inga ungdomar. Jo vi 
har några ungdomar som följer bibliotekets Instagram, men vi har ju tagit hjälp av fritidsgår-
darna.

Även Dorotea nämnde att det inte räcker att använda bibliotekets egen webbsida eller att affischera 
för att nå barn och unga utan att biblioteket stället behöver använda sig av andra personer och 
kanaler. Biblioteket resonerar om att detta är ett större problem än för bara deras bibliotek och 
något som hela biblioteksbranschen behöver bli bättre på:

Man måste vara jättebra på att marknadsföra sig och hitta rätt kanaler. Vilket jag tror att 
man varit lat på inom vår bransch. Vi tror att det räcker att lägga ut det på vår webbsida och 
affischera, men det gör det inte.

Att marknadsföra aktiviteter för målgruppen barn och unga är något som kräver olika informations-
kanaler för att nå ut, men att behöva ställa in en planerad programverksamhet beskriver Mora 
bibliotek som mer krävande än själva bokningen:

Det är ju nästan tuffare att boka om och boka av saker än vad det är att boka dem från början, 
för den där informationen att saker är inställda måste spridas ännu större än den initiala 
marknadsföringen.

Att biblioteken å ena sidan identifierat och nätverkat med verksamheter och personer för att nå 
barn och unga kan betraktas som en möjlighet som alltså finns i bibliotekets omgivning. Å andra 
sidan är det en svaghet inom organisationen att vara beroende av dessa kanaler. Här finns på så 
vis en utvecklingspotential för biblioteken att arbeta fram egna kommunikationskanaler till mål-
gruppen. Att det varit svårt att nå barn och unga kan också innebära ett hot mot verksamheten som 
är beroende av sina besökare.

Mötet och att bygga relationer

Ovan har vi gett insyn i hur biblioteken försökte ställa om olika delar av verksamheten genom att 
göra program, biblioteksintroduktioner, träffar och boktips digitala. Det fanns flera positiva erfaren-
heter av digitaliserade programaktiviteter och möten i relation till verksamhet för vuxna men detta 
gällde inte i samma utsträckning i relation till barn och unga: 
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• Små barn kunde inte delta på lika villkor i digitala möten som när bibliotekarierna kunde besöka 
dem på deras förskolor. 

• Bibliotekarierna kunde inte anpassa hjälp i workshops efter barns individuella behov.

• Färre föräldrar deltog i digitala BVC-träffar. 

• Det var oklart hur många ungdomar som såg de filmer som bibliotek spelade in och skickade 
ut till fritidsgårdar.

• Vid inspelade filmer till unga eller digitala livesända eller inspelade sagostunder saknades 
samma möjligheter till interaktion och frågor. 

Det gick inte heller att bygga relationer och förtroende på samma sätt när det inte gick att mötas 
fysiskt, och att inte kunna träffa barn och unga individuellt eller i grupp för att bygga relationer 
framstod som en av de största utmaningarna när det gällde bibliotekens arbete gentemot barn och 
unga under pandemin. Relationer som byggde på förtroende, kännedom om varandra samt lyhördhet 
framstod som avgörande för barns och ungas delaktighet samt intresse för biblioteket. 

På vår fråga om vad biblioteken och bibliotekarierna går miste om när det inte går att träffa barn 
ansikte mot ansikte svarade Dorotea ”relationen och den personliga kontakten” och utvecklade det 
på följande vis:

Det är väl det där mötet, hur får vi veta deras önskemål och hur får vi veta vad de tycker om 
vi inte får träffa dem. Och det är väl svårt att uttrycka sig över disk, det är väl enklare att höra 
och att de kan uttrycka sig när man står nära dem.

Barn är inte vana att bli frågade om vad de vill och vad de tycker. [...] De måste få träna på 
det och veta att vi lyssnar.

Det sista citatet ger uttryck för att barn och unga inte är vana att inkluderas, och ett sätt för dem 
att förstå att bibliotekspersonalen är intresserade av vad de har att säga samt att få träna på att 
uttrycka sina önskemål var att möta intresserade vuxna. Utöver att såväl spontana som planerade 
fysiska möten i biblioteksrummet möjliggör att fånga upp barns och ungas önskemål och utveckla 
verksamhet relevant för dem, så förklarade biblioteken att dessa möten var viktiga för att ”få till dia-
log” och undvika ”toppstyrda evenemang” (Mora), att det är ”en bra möjlighet att nå ut” (Älvdalen) 
och visa vad biblioteket har att erbjuda samt att unga ska kunna ”känna sig trygga med biblioteket 
och att det är något som är deras” (Dorotea). 

De spontana och relationsbyggande mötena hindrades till stor del när barn och unga inte kunde 
vistas på biblioteket i samma utsträckning som tidigare. Flera av biblioteken berättade att barn och 
unga före pandemin ofta vistades ensamma eller med vänner på biblioteken efter skoltid. Det som 
tydliggörs här är bibliotekets funktion som social mötesplats för oplanerade möten och möten utan 
specifika syften (jfr Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012). Ljusdal uttrycket 
det som ”det öppna och tillgängliga rummet, att vi är till för alla”.

De bibliotek som fortsatt hade öppet för barn och unga att vistas och studera fungerade dessutom 
som lärcenter (jfr Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012) när mycket av 
skolundervisningen skedde digitalt och alla barn och unga inte hade tillgång till lugna studiemiljöer 
eller bra uppkoppling i hemmet. På så vis fyllde biblioteket en viktig samhällelig funktion genom att 
utjämna sociala och digitala klyftor.

Flera av de intervjuade biblioteken hade i sina ansökningar till Stärkta bibliotek skrivit fram arbetet 
med barnrättskonventionen samt barns och ungas delaktighet. Det arbetet hindrades i stor utsträck-
ning när möjligheten minskade att träffa barn och unga för att bygga relationer. Att bygga relationer, 
och genom dessa skapa förtroende och tillit, ansågs som nödvändigt för att möjliggöra delaktighets-
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arbete. Detta betonas också i forskning om ungas delaktighet (Sandin 2021) och i forskning om 
ungas förhållningssätt till bibliotek (Hedemark 2018). 

Ludvika, som tillsammans med barn och personal skulle skapa förskolebibliotek, kunde under pan-
demin delvis fortsätta samarbetet med förskolepedagogerna men barnen kunde inte delta eftersom 
möten nu skedde digitalt:

Vi kunde ju helt enkelt inte vara på plats, planen var att förskolebiblioteket skulle skapas i ett 
samarbete och i samverkan med bibliotek och förskolan och personalen och barnen alltså, 
så att personal och barn skulle vara delaktiga i det […] men vi kunde inte vara ute och möta 
barn så den delen att bygga upp en relation den var ju helt borta. Vi fick ju ha digitala möten 
med personalen så då var det ju så vi ändå beslutade till slut att vi måste börja någonstans.

Även arbetet med att skapa barnråd och involvera barn i arbetet med att utforma biblioteksrummet 
stannade av när pandemin begränsade möjligheterna till fysiska träffar. Doroteas ansökan grundade 
sig i en enkätundersökning bland kommunens unga. Syftet var att särskilt fokusera på ungas psy-
kiska hälsa samt på alla ungas möjlighet att ta del av och själva utöva kultur och biblioteket betonade 
vikten av att bygga relationer och vara följsam till ungas intressen. 

Dorotea berättade också om lärdomar från tidigare försök att engagera unga men där biblioteket 
hade misslyckats med att förankra idéerna hos unga, vilket resulterade i att få eller inga unga 
dök upp på arrangemangen. En av förklaringarna var enligt biblioteket att de misslyckats med att 
möjliggöra för unga att lära känna personalen och känna sig trygg med denna, och en slutsats var 
att ”man måste göra sig välkänd bland de unga så att de känner sig bekväma att komma på ens 
aktiviteter”. 

Relationer handlar dock inte enbart om relationen mellan bibliotekarier och barn utan även om barnens 
relation till biblioteket som plats:

Alltså, man tappar ju. Det blir som att deras egen relation till biblioteket tappar man ju på 
något sätt. Relationer är ju alltid färskvaror, men i synnerhet liksom tidsuppfattningen hos ett 
barn. Om det går ett år eller två även om du har varit van att gå till biblioteket när du är liten, 
sedan försvinner två år, så är det så klart att det påverkar. (Ljusdal)

Citatet från Ljusdal belyser bibliotekens långsiktiga arbete med att göra biblioteket till en plats där 
barn och unga vill vara, som de är intresserade av och som de tycker om. Den relationen grund-
läggs när barnen är små och besöker biblioteket med föräldrar eller förskola och underhålls sedan 
dels genom bibliotekens arbete mot unga i skolan och på deras fritid, dels genom olika kulturaktivi-
teter och läsfrämjande verksamheter. Önskan att bygga relationer handlade på så vis både om att 
lägga grunden för långsiktighet i barns och ungas användning av bibliotek och om att fungera som 
en trygg och välkomnande plats både i vardagen och i kristider:

Det är så viktigt för dem [barn och unga] att ha en trygg plats, att ha någon vuxen som dom 
kan gå till och vända sig till. Och jag upplever att ofta är det utanför föräldrar och skola 
som man kan hitta den där trygga vuxna, och bibliotekspersonalen är jätteviktig i det här. 
[…] Dom kan ju bara komma för att få vara på biblioteket också. […] Som barnbibliotekarie 
eller skolbibliotekarie så har man ju den förmånen att man är en vuxen i deras liv som inte 
behöver, alltså jag behöver ju inte sätta betyg på dem […] man kan vara en bra vuxen i 
deras omgivning. (Dorotea)

Citatet visar inte bara en syn på biblioteket som en öppen och välkomnande plats utan beskriver 
också bibliotekarierna som trygga och icke-dömande vuxna (jfr Johansson 2010). Dock framstod 
det i intervjuerna inte som friktionsfritt att biblioteket var en plats där unga kunde visats. Ljusdal 
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beskrev hur ”unga känner i många sammanhang att de automatiskt blir lite misstänkliggjorda” efter-
som de kan upplevas som högljudda och störande. Även Mora beskrev erfarenheter från pandemi-
åren då delvis nya grupper av unga besökte biblioteken:

För de barn och unga som kommer hit regelbundet […] då är man ofta här och gör inte 
så mycket väsen av sig och dom har vi här hela tiden. Och sen var det även [under] den 
perioden ett gäng ungdomar där det var uppenbart att de mådde inte speciellt bra och dom 
kunde ändå vara här fast dom var ganska stökiga och vi hade ganska mycket diskussioner.

Det var någon gång, vi skickade väl ut dom vid något fåtal tillfällen och då var det någon 
som verkligen uppriktigt sa: ”Vi är inte välkomna någonstans! Vi får inte vara någonstans” 
och den här tiden var även fritidsgården stängd. Så dom var helt förtvivlade för överallt dit 
de kom skulle de bara skickas ut, så det var en sådan sak också: ”Finns det någonstans där 
vi får vara och bara sitta?”

Citatet beskriver att det i detta fall handlade om unga som inte mådde speciellt bra och som sökte 
sig till biblioteket för att de upplevde att det inte fanns någon annan plats där de var välkomna. 
Ljusdal berättade hur de genom att vara tillgängliga för unga, hålla öppet samt hänga med och träffa 
unga kunde bygga relationer som både gjorde att unga kunde ”känna att det här är någon som 
faktiskt lyssnar på oss” samtidigt som:

… personalgruppen [påminns om] att unga är vår målgrupp precis lika mycket som tidnings-
farbröder eller studenter. [...] Det är ju inte som att deras behov är mindre viktiga, för ibland 
tror jag att det är något med den målgruppen svårt för oss att omfamna.

Mora berättade att nya grupper hade kommit till biblioteket men att personalen upplevt utmaningar 
med att dessa tog biblioteksrummet i anspråk. Såväl Mora som Ljusdal betonade dock även vikten 
av att vara lyhörda och tillmötesgående. Ludvika gav en förklaring till varför det var så viktigt att 
biblioteken kunde fungera som en plats för unga och berättade:

Just utifrån ungdomar, det här hänget, gängen som brukar komma och hänga på biblioteket 
som kanske aldrig lånade men ändå får en biblioteksvana till den dagen de väljer att komma 
och låna, de har vi ju tappat, de har nästan inte alls kommit tillbaka. […] Det är en grupp 
som man är rädd har försvunnit. 

I detta citat finns en oro för att biblioteket under pandemin tappat grupper av unga som inte kunde 
använda biblioteket. Dessutom knyter citatet an till det som Ljusdals citat tidigare gav uttryck för, 
nämligen bibliotekens långsiktiga och strategiska arbete gentemot barn och unga. 

I de ansökningar till Stärkta bibliotek som vi tagit del av tycker vi oss se att detta strategiska arbete, 
och då särskilt vad gäller barns och ungas delaktighet i biblioteket, inte alltid verkar rymmas i den 
vardagliga verksamheten och att bidraget från Stärkta bibliotek varit viktigt för att starta upp sådant 
arbete. 

Intervjuerna ger dessutom uttryck för att det är just delaktighetsarbete och de viktiga relations-
byggande mötena som ställts in eller begränsats under pandemin. På så vis innebar restriktionerna, 
vilka begränsade möjligheter till möten, ett hot både mot bibliotekets vardagliga och långsiktiga 
arbete och mot projektorienterade insatser med fokus på att möjliggöra barns och ungas inflytande. 
Att det inte funnits lösningar att möjliggöra andra typer av möten för att involvera barn och unga 
kan ses som en svaghet inom organisationen. Samtidigt ger bibliotekens erfarenheter uttryck för 
att möjligheterna att ses ansikte mot ansikte, de spontana och intressedrivna mötena, hänget med 
ungdomar, det vill säga de fysiska mötena, inte går att ersätta med digitala möten. 
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Detta förstärker tidigare resonemang om behovet av barnkonsekvensanalyser vid samhälleliga kriser 
eftersom barns behov skiljer sig från vuxnas behov. Att inte ha möjlighet att fånga upp barns och 
ungas egna perspektiv riskerar också att försvaga bibliotekens relevans för dessa unga eftersom 
biblioteken då inte kan utveckla verksamheten på ett sätt som är relevanta för dessa målgrupper. 

Två förhoppningar inför framtiden

Detta avsnitt utgår från den tredje forskningsfrågan som handlar om vilka lärdomar biblioteken tagit 
med sig inför framtiden utifrån de erfarenheter de gjort under pandemin. 

Bibliotekets roll och behovet av samordning 

När vi i intervjuerna ställde frågor som hur pandemin påverkat biblioteksarbetet och vad biblioteken 
tagit med sig inför framtiden synliggjorde flera svar att pandemin ställde många av de förgivettagna 
uppfattningarna om bibliotekets uppdrag på sin spets. I citatet nedan från Ljusdal framgår hur 
viktigt mötet med användarna är samt vikten av att ha tid i mötet för att uppfatta behov och ge den 
service som bibliotekariernas kompetens möjliggör:

Ja, men mest har vi väl saknat kontakten med de som vi är till för. Det är ju inte samma sak 
och stå utanför biblioteket och dela ut skaparkassar till barn som att ha barngrupper här 
hos oss. Det är verkligen inte samma sak att hålla författarsamtal framför en kamera som 
att göra det inför en publik så att det är ju väldigt mycket liksom att det har känts onaturligt 
på det sättet. Hela bibliotekets idé är ju liksom jättedåligt förenlig med en pandemi. Det blir 
jättekonstigt att säga ”Välkommen hit, men gå härifrån så fort du kan.” [...] När man är van att 
säga: ”Kom slå dig ner, vad vill du göra?” Det blir ju ett konstigt sätt att arbeta på.

Citatet synliggör en verksamhet som utformas utifrån besökarnas behov och att ”hela bibliotekets 
idé” och utgångspunkten för biblioteksarbetet bygger på interaktion med samhällsmedborgarna. 
Som en del i denna idé om biblioteket som mötesplats ingår även att förse barn och unga med en 
öppen, tillåtande och icke-dömande plats där de kunde uppehålla sig och få lugn och ro eller träffa 
vänner. Särskilt viktigt var det under perioder när fritidsgårdarna höll stängt. Biblioteket beskrevs 
bland annat som ”en demokratisk plats, en öppen plats för alla att komma och vara som man är […] 
att få vardagen under en kris, att ändå vara normal” (Älvdalen). 

Älvdalen kunde till stor del hålla bibliotekslokalerna öppna under pandemin, och berättade att 
”de som har behövt vara på biblioteket har ändå kommit, man ser ju vilka som verkligen behöver en 
trygg plats utanför hemmet”. Här poängteras bibliotekets roll som en stabil och öppen plats i det 
demokratiska samhället när vardagen på olika sätt är kaotisk och svårförutsägbar samt att barn och 
unga behöver trygga rum och möten utanför hemmet. 

Under arbetet med denna studie inträffade en annan kris i omvärlden när Ryssland invaderade 
Ukraina, vilket resulterade i ökade flyktingströmmar i Europa och till Sverige. Älvdalen drog paral-
leller till flyktingkrisen 2015 och hur biblioteket då kunnat förse barn på flykt med normalitet och 
”någon liten vardag” när barnen på biblioteket kunde läsa böcker på det egna språket, pyssla och 
vara kreativa. Det som synliggörs här är såväl bibliotekarierna som biblioteksrummet som en del av 
det sociala skyddsnätet för barn i samhället (jfr Johansson 2010) både i vardagen som vid kriser, 
oavsett om kriserna består av pandemier eller krig.

Pandemin synliggjorde även tankar om bibliotekets roll som en samhällelig resurs och som ”viktiga 
i en demokratisk infrastruktur” (Ljusdal). Delvis handlade dessa resonemang om att biblioteken ger 
tillgång till aktuell information genom dagstidningar samt att det finns möjlighet att använda internet 
och få hjälp med det digitala handhavandet. I relation till barn och unga handlade det även om att 
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förse dem med en öppen och tillåtande plats där de kunde göra läxor, ge dem tillgång till wifi (vilket 
inte alla barn har hemma) och möjliggöra för föräldrar att söka till exempel förskoleplats för sina barn 
eller aktivitetsstöd om de saknade tillgång till internet hemma. 

Pandemin och hotet om att stänga biblioteken satte ljuset på bibliotekets uppdrag som den femte 
statsmakten, som en viktig del av ett demokratiskt samhälle och med ett uppdrag som sträcker sig 
bortom läsförmedling och tillgång till kultur: 

Man har inte bara sett biblioteket som någon slags nöjesplats. Det har varit den här sam-
hällsfunktionen och det blev ju ännu tydligare när lagstiftningen gick ut och sa att det är en 
samhällsviktig funktion. (Mora)

I intervjuerna synliggörs en förståelse av biblioteket som samhällsviktig verksamhet och som den 
femte statsmakten samt att bibliotekets funktion som sådan inte var självklar vare sig kommunalt 
eller nationellt. 

I avsnittet Information och kommunikation belystes hur det var en utmaning för vissa bibliotek att 
informationskanalerna inom kommunerna inte fungerade och att bibliotekets potential i kriser inte 
var självklar eller tillvaratogs. Exempelvis beskrev Botkyrka att ”kommunikationen mellan olika institu-
tioner har varit i stuprör” under pandemin. 

Ur intervjuerna framträder två förhoppningar inför framtiden. Den första rör en nationell samordning 
om bibliotekens roll och uppgift vid samhälleliga kriser, vilken biblioteken skulle kunna luta sig mot 
i kommunikation med kommunen och andra samhällsfunktioner:

Det hade varit jätteskönt om den nationella biblioteksstrategin äntligen kommer […] där det 
beslutas att bibliotek är en samhällsviktig verksamhet. Att det slås fast uppifrån och att det 
inte går att välja i varje kommun. […] Hade önskat att det kom uppifrån, just det här med 
barnkonventionen, att så här jobbar bibliotek med barnkonventionen i vardagen men också 
under kris och krig. Så att det inte är upp till varje kommun för det saknas kunskap i kommu-
nerna och biblioteken är så långt ner i kedjan så vi glöms lätt bort. (Älvdalen)

Vi hade behövt en krisplan, den femte statsmakten, alltså veta vad vi hade för funktion i sam-
hället. Hur vi skulle kunna kicka in. Vi ville ju så mycket och vi är ju en verksamhet som inte 
kan arbeta hemma i den utsträckningen. Vi har ju ett serviceyrke. Vi ska ju vara på plats. Det 
har gjort att vi lever med efterdyningarna nu, för folk är så här: ”Vad är vårt uppdrag?” Det 
är det vi måste fortsätta arbeta med: Vad har vi för funktion för det demokratiska samhället? 
(Botkyrka)

I citaten lyfts såväl de frågor som pandemin väckt om bibliotekets funktion i ett demokratiskt sam-
hälle som att bibliotekarieyrket är ett serviceyrke och därmed är beroende av interaktionen med 
bibliotekens användare, behovet att synliggöra de kompetenser och resurser bibliotekspersonalen 
och biblioteket kan bidra med och slutligen behovet av en nationell samordning i form av exempelvis 
en nationell biblioteksstrategi eller krisplan som ger tyngd åt biblioteken och som dessa kan luta 
sig mot. 

Tid för reflektion och fortbildning

Utformningen av en samordnad strategi för biblioteken är kopplad till den andra förhoppningen 
inför framtiden som handlade om att tillvarata de erfarenheter biblioteken gjort under pandemin:

Vi har liksom inte kommunicerat och sett till hur vi ska samarbeta och det är en förhoppning 
att det kommer, om vi får en pandemi eller någonting i framtiden, att vi har lärt oss någonting 
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av det, men det är också en oro att vi inte har gjort det, att vi inte har tid att reflektera nu. 
Vi bara kör på och man glömmer så himla snabbt. (Botkyrka)

Den oro som kommer till uttryck i detta citat ger insyn i bibliotekens vardag, att de ”bara kör på” 
utan att det finns tid för reflektion och eftertanke. Den risken är möjligtvis än större nu när situationen 
börjar återgå till läget före pandemin och biblioteken har mycket arbete att ta igen både för att slut-
föra projekt och för att försöka nå de generationer som det finns en oro att de förlorat. Samtidigt 
är lärdomarna och erfarenheterna från pandemin fortfarande aktuella och borde tillvaratas för att 
bygga en erfarenhetsbank inför eventuella framtida kriser. 

Pandemin innebar begränsade öppettider och till stor del pausad eller minskad programverksamhet. 
Det innebar att biblioteken ”har haft lite mer tid” (Mora) för inre arbete. De intervjuade biblioteken 
berättade att pandemin inneburit tid för reflektion och för idéer att gro, mer tid för planering och att 
”vi kanske behövde den breaken” (Botkyrka). 

Tid för reflektion framstår ha varit som en bristvara innan pandemin. Dorotea berättade att de ”jobbat 
jättemycket med oss själva internt under pandemitiden” och bland annat hunnit hbtq-diplomera biblio-
teket. Detta berodde på att de hade ”fått tid till det just eftersom det inte varit så mycket möten och 
resande, och det har ju varit ett plus under pandemin att vi hunnit med sådant vi inte hunnit med 
annars och att det är mycket digitala möten”. 

Även Ludvika berättade om fördelarna med att fler möten under pandemin har kunnat ske digitalt 
och att det nu blivit en vana att ha digitala möten:

Man [har] upptäckt att de digitala mötena har möjliggjort mycket, att man har kunnat mötas 
oftare och enklare än att man ska åka till en fysisk plats och träffas.

Att möten i högre utsträckning skedde digitalt under pandemin innebar att kunskap och initiativ 
lätt och snabbt kunde spridas mellan olika bibliotek. Ludvika hade exempelvis inspirerats av Faluns 
arbete med bokholkar och själva fått förfrågningar att berätta om deras satsning på så kallade 
läsande väntrum. 

Distansarbetet innebar dock också att det kunde vara svårare att bolla spontana idéer och få åter-
koppling på dessa från kollegor. Dorotea var ett av de bibliotek som på grund av färre spontana 
möten med kollegor och i relation till verksamhetsutveckling beskrev distansarbete som en utma-
ning:

Det här med distansarbete har ju varit en utmaning, att vi alla inte har varit på samma plats, 
man tappar så mycket när man inte kan gå in till varandra och prata eller man har en idé och 
ta den på en gång, det har varit en utmaning.

Personalens möjligheter att fortbilda sig, att omvärldsbevaka, att reflektera och att utvärdera beskrevs 
påverka nytänkande och arbetsglädje. Älvdalen beskrev hur pandemin hade gjort att ”de kreativa 
tankarna och omställningarna kunnat gro” och att de hade blivit ”kreativa, vi har inte varit så fyrkantiga”. 
För de intervjuade biblioteken var detta också kopplat till medlen från Stärkta bibliotek. För Botkyrka 
innebar pandemin en möjlighet att samla in och tillvarata den kompetens som fanns på biblioteken i 
kommunen:

Och att det blev ju ett stort fokus på att vi kunde lägga tid på planering och kartläggning, 
fortbildning och liksom bygga upp alla de här metodbankerna och materialbankerna. Och 
bygga nätverk och liksom planeringstiden och fundera på att vi kunde göra en verksamhet 
som sedan ska bli hållbart långsiktigt. Så vi har ju kunnat lägga mer tid på det, så skulle 
man kunna säga på grund av pandemin.
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Upplevelsen av att ha tid till reflektion och erfarenhetsutbyte under pandemin, i kombination med de 
diskussioner som uppstått om bibliotekens roll i samhället, tydliggjorde dock behovet av att även 
fortsatt ”få oaser där vi kan sitta och diskutera de här frågorna” (Botkyrka) för att hålla diskussionerna 
vid liv och lära av våra erfarenheter. Botkyrka lyfte även det fortsatta, och kanske ökade, behovet av 
fortbildning för att diskutera bibliotekets roll och möjliggöra kunskapsspridning som kan förbereda 
och underlätta vid framtida samhällskriser:

Fortbildningen går ju hand i hand hur vi ska kunna arbeta i kriser. Alltså fortbildning på golvet. 
Det spelar ingen roll att man gör en nationell fin krisplan om det inte sipprar ner. Den måste 
utformas av de som arbetar på golvet och förstås av dem som arbetar på golvet. Det är någon-
ting som måste ingå i biblioteksutbildningen exempelvis, men också aktiva fortbildningar. 

I citatet lyfts bibliotekarieutbildningen upp som ett forum för diskussioner om bibliotekens arbete i 
kriser. Även regionbiblioteken ansågs fylla en viktig roll för att arrangera fortbildning för yrkesverk-
samma bibliotekarier. Ett problem som Botkyrka tyckte sig se var dock att diskussioner tenderar att 
föras ”på en högre nivå och den sipprar aldrig ner till oss som arbetar praktiskt, så det är jättevik-
tigt”. Det är av denna anledning som biblioteket i citatet ovan betonar att erfarenheterna från dem 
som ”arbetar på golvet” behöver tillvaratas för att fortbildning och fortsatta diskussioner ska vara 
relevanta för dem. 

Det finns flera möjligheter att tillvarata de erfarenheter som biblioteken gjort under pandemin. 
Exempelvis lyfts i Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025 (2022) vikten av kompetens-
utveckling och regionbibliotekens roll att stötta och främja såväl denna som samarbete och verk-
samhetsutveckling. För de bibliotek som tar sig tid att föra diskussioner om bibliotekets uppdrag 
genom exempelvis tidskriftsklubbar är detta en styrka inom organisationen. Samtidigt kan brist på 
tid och nedprioritering av sådana samtal till förmån för andra viktiga uppgifter innebära att organi-
sationen försvagas. Detta kan ses som en svaghet, eftersom sådana samtal är nödvändiga för att 
utveckla relevant och tidsenlig verksamhet. Botkyrka uttryckte det enligt följande: ”Biblioteksutveck-
ling är ju det bibliotek handlar om. Vi måste vara i vårt samhälle och i utvecklingen.” 

Förutsättningarna för att kunna prioritera kompetensutveckling och diskussioner ligger dock inte helt 
i enskilda biblioteks händer utan beror på de förutsättningar som ges i kommunen, den fortbildning 
som finns tillgänglig och de satsningar som görs nationellt på biblioteken. Bristande förutsättningar 
och minskade satsningar kan då innebära ett hot mot verksamheten. De intervjuade biblioteken lyfter 
dock alla upp de möjligheter som medel från Stärkta bibliotek innebar, inte enbart för att konkret 
utveckla verksamheten utan också för möjligheterna att föra diskussioner om bibliotekens uppdrag 
utifrån lokala förutsättningar och på vilken grund utvecklingen vilar. 

Pandemin innebar dessutom nya erfarenheter för biblioteken av att arbeta på distans – något vi 
endast ytligt berört i denna studie. Distansarbete upplevdes å ena sidan som positivt, eftersom 
möten blev kortare och effektivare samt att det snabbt gick att sprida kunskap och idéer. Men å 
andra sidan beskrevs distansarbete som utmanande, eftersom de snabba mötena för att bolla mer 
eller mindre ofärdiga och spontana idéer försvårades.
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Sammanfattande slutsatser
I detta avslutande kapitel sammanställer vi de resultat från studien som vi diskuterat ovan. Vi har 
valt att göra sammanställningen i form av en SWOT-matris.

Styrkor (organisationen) Svagheter (organisationen)

Organisationens och personalens förmåga att ställa om 
och anpassa arbetet.

Bibliotekens resurser tillvaratogs inte i kommunen.

Biblioteken som resurs i lokalsamhället. Bristande kunskap om regelverk för digitala arrangemang.

Möjligheter till kompetensutveckling. Svårighet att nå barn och unga genom egna kanaler.

Erfarenhetsutbyte, metodbanker och verksamhets-
utveckling.

Svårt att nå målgruppen genom digitala lösningar.

Lokal förankring och lokala lösningar.

Digitala lösningar.

Tid för reflektion och eftertanke.

Möjligheter (omvärlden) Hot (omvärlden)

Satsningar och resurser som tillförs biblioteken. Restriktioner som ledde till färre besök och minskad 
utlåning.

Väl fungerande kommunikation och inflytande i kommunen Förlorade generationer av barn och unga.

Nationell samordning om bibliotekens roll och uppgift vid 
samhälleliga kriser.

Barns och ungas ojämlika sociala villkor.

Tillvaratagande av bibliotekens erfarenheter under 
pandemin.

Svårtolkade och fluktuerande restriktioner.

Avsaknad av nationell samordning för att möjliggöra 
erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

Nationella restriktioner som inte tog hänsyn till lokala 
förutsättningar.

Bristande kommunikation och inflytande i kommunen.

Avsaknad av barnkonsekvensanalyser.

Försvårade möjligheter till delaktighet för barn och unga.

Begränsad funktion som social mötesplats och plats för 
lärande för barn och unga.

Styrkor

Organisationens och personalens förmåga att ställa om och anpassa arbetet: Intervjuerna visar 
stor flexibilitet och anpassningsbarhet i hur biblioteken utformade olika metoder att nå barn och 
unga under pandemin för att kunna erbjuda kultur, litteratur och möten.

Biblioteken som resurs i lokalsamhället: Några bibliotek var proaktiva med att lyfta fram den kom-
petens personalen besatt och de resurser biblioteket hade i sina kommuner och kunde därmed 
synliggöra biblioteket som samhällsviktig verksamhet.

Möjligheter till kompetensutveckling: Biblioteken använde den ökade inre tid som pandemin innebar 
när öppettider begränsades och program minskade till att bland annat möjliggöra för personalen att 
fortbilda sig och höja sin digitala kompetens – något biblioteken har nytta av även efter pandemin.

Erfarenhetsutbyte, metodbanker och verksamhetsutveckling: Några bibliotek använde tid som 
frigjordes under pandemin för att strategiskt tillvarata kompetens som fanns inom verksamheten 
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genom att exempelvis utveckla metodbanker. Detta gjorde att verksamheten blir mindre person-
beroende och på så vis mindre sårbar. Tid användes även för att exempelvis se över och utveckla 
mediebeståndet.

Lokal förankring och lokala lösningar: Samtliga intervjuade bibliotek gav uttryck för behovet av att 
utforma verksamhetsutveckling och nya lösningar utifrån lokala förutsättningar. Detta visar att det 
finns en kännedom och kunskap om lokalsamhället samt om de användargrupper som finns där.

Digitala lösningar: Ökad användning av digitala möten upplevdes effektivisera möten och öka möj-
ligheterna till kunskapsspridning. Vissa digitala lösningar för att nå barn och unga upplevdes som 
lyckade och något biblioteken kommer fortsätta att arbeta med.

Tid för reflektion och eftertanke: Pandemin satte ljuset på behovet av att diskutera bibliotekets roll 
och uppdrag. Det framkommer i intervjuerna att detta är något som diskuterats på biblioteken och 
att sådana diskussioner kunnat användas för att motivera bibliotekets verksamhet. Det har också 
mer konkret funnits tid för reflektion och eftertanke, vilket använts för att förankra verksamheter och 
motivera projekt. Här framträder dock ett behov att även fortsatt få tid till reflektion, eftertanke och 
diskussioner om bibliotekets uppdrag.

Svagheter

Bibliotekens resurser tillvaratogs inte i kommunen: Detta kan delvis bero på att biblioteken inte 
tydligt visade vilken roll de kunde spela och hur de kunde bidra i kommunen vid samhällskriser. Det 
kan i sin tur leda till hot mot verksamheten om det leder till ett ifrågasättande av bibliotekens relevans 
och i förlängningen när det ska tilldelas resurser i konkurrens med andra verksamheter. 

Bristande kunskap om regelverk för digitala arrangemang: Kompetensen om regelverk kring tillgäng-
lighetsanpassning, upphovsrätt och sändningsrättigheter behöver höjas på biblioteken.

Svårighet att nå barn och unga genom egna kanaler: När fysiska möten begränsas eller hindras 
försvåras även bibliotekens möjligheter att nå ut till barn och unga. Flera bibliotek använde sig av 
andra verksamheters sociala kanaler för att synliggöra biblioteket. Att bibliotekets digitala kanaler inte 
används eller upplevs som intressanta av barn och unga innebär svårigheter att nå dessa grupper.

Svårt att nå målgruppen genom digitala lösningar: Flera digitala anpassningar och lösningar upp-
levdes som fruktbara och är något biblioteken tar med sig inför framtiden. Samtidigt visade studien 
att medan många digitala lösningar fungerar bra med vuxna biblioteksanvändare är det inte säkert 
att detsamma gäller barn där det kunde finnas digital trötthet, ovilja att interagera via digitala medier 
eller ojämlik tillgång till datorer och wifi.

Möjligheter

Satsningar och resurser som tillförs biblioteken: I studien framträder ett starkt engagemang för 
biblioteksverksamheten, en stark tilltro på biblioteket som samhällsviktig verksamhet samt en över-
tygelse om biblioteket som särskilt viktigt för barn och unga i kristider. Det finns mycket erfaren-
heter och kunskaper på biblioteken som kan bidra till biblioteksutveckling och diskussioner om 
bibliotekets roll och uppdrag, om de tillvaratas på rätt sätt. För att så ska bli fallet behövs fortsatta 
satsningar på biblioteken i form av exempelvis projektbidrag och möjligheter till fortbildning.

Väl fungerande kommunikation och inflytande i kommunen: Biblioteken hade olika erfarenheter 
av möjligheterna till inflytande över beslut i kommunen samt hur de hölls uppdaterade och informe-
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rade. För bibliotek där kommunikation och informationsflöde fungerade väl bidrog detta till lättare 
omställningar och anpassning. 

Nationell samordning om bibliotekens roll och uppgift vid samhälleliga kriser: Denna och nästa 
rubrik hör samman och handlar om de behov biblioteken såg, och de förhoppningar de gav uttryck 
för, inför framtiden. Nationell samordning var något som biblioteken saknat under pandemin och 
som de såg att det fanns möjlighet att utveckla.

Tillvaratagande av bibliotekens erfarenheter under pandemin: Denna punkt föddes ur en oro att de 
erfarenheter biblioteken gjort, de kunskaper de fått och de diskussioner som förts om bibliotekets 
funktion som samhällsviktig resurs inte skulle tillvaratas. Samtidigt fanns det förhoppningar om att 
såväl bibliotekarieutbildningen som fortbildning av yrkesverksamma bibliotekarier (exempelvis i region-
bibliotekens regi) skulle kunna ta avstamp i dessa erfarenheter och därmed bidra till kunskaps-
spridning och erfarenhetsutbyte.

Hot

Restriktioner som ledde till färre besök och minskad utlåning: Barns och ungas besök såväl på 
fritiden som under skoltid minskade och därmed även utlåning av medier. Biblioteken drabbades 
även när samverkanspartners ställde in både besök på och samarbeten med biblioteken.

Förlorade generationer av barn och unga: Att barn och unga hindrats eller begränsats att besöka 
biblioteken och att ta del av programutbud och aktiviteter innebar en oro att vissa grupper av barn 
inte kommer att få den biblioteksvana som andra barn och unga fått före pandemin. Samtidigt finns 
en vilja och kompetens vid biblioteken att rikta särskilda insatser gentemot dessa barn och unga; 
här finns dock en risk att resurser saknas.

Barns och ungas ojämlika sociala villkor: Trots bibliotekens vilja att ställa om verksamheten och 
testa digitala lösningar synliggjorde pandemin barn och ungas ojämlika villkor exempelvis deras 
möjlighet att ta sig till biblioteket, tillgång till wifi, engagerade föräldrar och lugna hemmiljöer som 
begränsade eller hindrade barn och unga från att delta i bibliotekets digitala aktiviteter.

Svårtolkade och fluktuerande restriktioner: Att restriktionerna både var svåra att tolka och därtill 
fluktuerande innebar svårigheter för biblioteken att planera och utföra sitt uppdrag. 

Avsaknad av nationell samordning för att möjliggöra erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning: 
Biblioteken uttryckte önskemål om nationell samordning för att tillvarata de lärdomar som gjorts 
under pandemin. Att en sådan samordning och kommunikation inte fanns strukturerat inom biblio-
tekssektorn under pandemin innebär en risk att kunskaper och goda exempel inte spridits och kan 
gå förlorade inför framtiden.

Nationella restriktioner som inte tog hänsyn till lokala förutsättningar: Biblioteken gav uttryck för att 
nationella restriktioner inte möjliggjorde lokala lösningar utifrån de olika förutsättningar som fanns i 
respektive kommun.

Bristande kommunikation och inflytande i kommunen: Hos de bibliotek som upplevde att kom-
munikation och information inte fungerade väl kunde det finnas en frustration över att bibliotekets 
resurser inte tillvaratogs eller att det saknades barnkonsekvensanalyser.

Avsaknad av barnkonsekvensanalyser: Trots att FN:s konvention om barnets rättigheter sedan 
2020 är del av svensk lagstiftning gav biblioteken uttryck för att ett barnperspektiv saknades i vissa 
kommuner och att det inte gjordes barnkonsekvensanalyser i diskussioner om exempelvis biblioteks 
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eventuella stängning. Här efterfrågades nationell samordning och strategier.

Försvårade möjligheter till delaktighet för barn och unga: Restriktionerna begränsade möjligheterna 
till möten och hotade både bibliotekets vardagliga och långsiktiga arbete för att involvera barn och 
unga samt arbetet med barns och ungas delaktighet. Delaktighetsarbete framstod som avhängigt 
möjligheten till fysiska möten för att kunna bygga tillitsfulla relationer. De spontana mötena i biblio-
teket sågs som viktiga för att fånga upp barns och ungas perspektiv och utifrån det kunna utveckla 
aktuell och relevant verksamhet för barn och unga.

Begränsad funktion som social mötesplats och plats för lärande för barn och unga: Pandemin 
begränsade barns och ungas möjligheter att ta del av kulturaktiviteter, att själva utöva kultur och 
deras tillgång till litteratur. Biblioteken hindrades dessutom i sin roll att fungera som en välkomnande, 
trygg och kravfri plats för yngre samhällsmedborgare när det inte gick att hålla öppet och låta barn 
och unga vistas på biblioteket.

Avslutande reflektion

Avslutningsvis visar denna studie att det för biblioteken kan behövas andra avväganden, metoder 
och lösningar i relation till barn och unga än för vuxna, för att dessa yngre samhällsmedborgares 
lagstadgade rättigheter till kultur, fritid och delaktighet ska kunna upprätthållas och garanteras 
under samhälleliga kriser. 

Barnbiblioteken som samhällelig institution har en betydande roll för jämlikhet och demokrati 
genom att vara en av de få platser i samhället som är kostnadsfri och öppen för alla. Utöver att fylla 
funktion som kulturinstitution ger biblioteken dessutom tillgång till samhällsinformation, ger hjälp 
med källkritiska bedömningar samt förser barn och unga med lugna platser att studera eller vistas 
på när vardagen och samhället i övrigt är oförutsägbart och tillvaron kanske är smått kaotisk. 

Denna studie belyser även bibliotekens betydelse som en del av ett samhälleligt skyddsnät för 
grupper som kan bli särskilt påverkade och utlämnade åt andra vid kriser som pandemier. För att 
kunna fylla denna funktion krävs att biblioteken hålls öppna för barn och unga, att de fortsätter att 
anordna aktiviteter för dessa grupper och framför allt att det finns utrymme för bibliotekspersonalen 
att möta och skapa relationer byggda på förtroende med barn och unga. Studien visar att medan 
digitala lösningar till stor del fungerar väl för den vuxna befolkningen så gäller inte nödvändigtvis 
detsamma för barn och unga. 

Det är av stor vikt att de erfarenheter biblioteken gjort under pandemin tillvaratas och kan användas 
för att utforma handlingsplaner och strategier för hur barns rättigheter till kultur, information och 
delaktighet kan säkerställas även vid samhälleliga kriser.
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