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Innehåll
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i
övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”
Ur bibliotekslagen, § 2 Ändamål.

”I Sverige ska alla ha tillgång till innehållsrika bibliotek med generösa öppettider och
kunniga bibliotekarier där litteraturen står i centrum. Eftersom bibliotekens betydelse
kommer att öka behöver de garanteras växande resurser för inköp, förmedling och
läsfrämjande arbete. Över hela landet ska biblioteken vara kunskapssamhällets offentliga
samlingspunkt, och bejaka människors olika erfarenheter, språk och kunskapsnivåer. För
att tillgängliggöra hela det svenska litterära kulturarvet bör staten ta initiativ till ett digitalt
nationalbibliotek som är öppet för alla.”
Ur Sveriges Författarförbunds Bibliotekskampanj 2020.
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Förord
Sveriges Författarförbund bevakar sedan flera decennier biblioteksfrågorna med fokus
på likvärdiga bibliotek i hela landet, litteraturens tillgänglighet och läsandets kultur för
alla åldersgrupper och språkområden. Författarförbundet har med oro iakttagit de många
begränsningar och försämringar som under flera decennier inverkat på landets folkbibliotek.
Under hösten 2019 bestämde Författarförbundet därför att under våren och hösten 2020 starta
bibliotekskampanjen Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget.
Förbundet planerade program och rundabordssamtal, seminarier och samtal ute i kommunerna
för att uppmärksamma centrala demokratiska frågeställningar kring biblioteken och deras
framtid. Så kom covid-19 och hela satsningen blev näst intill omöjlig att genomföra på grund
av Folkhälsomyndighetens restriktioner om social distansering och åtgärder för att hindra
smittspridningen. Restriktionerna har drabbat hela samhället och alla medborgare, inklusive
kulturliv och kulturinstitutioner.
När det ena programmet efter det andra som var inplanerat i Rusta biblioteken för det demokratiska
uppdraget inte har kunnat genomföras, på grund av covid-19, har vi tvingats tänka på alternativa
åtgärder. Precis som de flesta andra har tvingats göra. Vi bestämde oss för att undersöka vad
biblioteken gör i olika kommuner vad avser öppettider, insatser för 70+ och riskgrupper samt ta
reda på hur biblioteken hanterar planerade författarprogram. Vi intervjuade därför 14 biblioteksoch kulturchefer med ansvar för respektive kommunbibliotek. Detta arbete har genomförts
under april och början av maj. Resultatet är i likhet med coronavirustester, enbart en tillfällig
mätare på vad biblioteken gjorde just då med avseende på öppettider, smittspridning, program
och tillgång till litteratur.
I den programförklaring som gjordes i samband med att Rusta biblioteken för det demokratiska
uppdraget startades står det bland annat: ”Biblioteken är levande samlingsplatser för kunskap och
bildning. Ändå sviktar förståelsen för deras betydelse och potential. På många håll utvecklas
inte biblioteken, utan läggs ned. Sedan 1995 har mer än en fjärdedel av landets folkbibliotek och
filialer försvunnit, och nedläggningarna fortsätter i oförminskad takt.”
I Sverige ska alla ha tillgång till innehållsrika bibliotek med generösa öppettider och kunniga
bibliotekarier där litteraturen står i centrum. Eftersom bibliotekens betydelse kommer att öka
behöver de garanteras växande resurser för inköp, förmedling och läsfrämjande arbete. Över
hela landet ska biblioteken vara kunskapssamhällets offentliga samlingspunkt, och bejaka
människors olika erfarenheter, språk och kunskapsnivåer.
Under hösten 2020 planerar Författarförbundet att inom ramen för kampanjen också genomföra
ett antal rundabordssamtal, förutsatt att det går rent praktiskt med hänsyn till alla restriktioner i
samband med covid-19. Då ska vi träffa olika myndigheter och utskott som arbetar med bibliotek
och kultur och samtala med dem om vad som behöver göras och utbyta viktiga erfarenheter.
Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget har en hemsida, gå gärna in där och följ vad som
händer (www.rustabiblioteken.se).
						Biblioteksrådet, Sveriges Författarförbund

*
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Sammanfattning
Flera kommuner säger att biblioteket är det sista de stänger.

Det finns en stark vilja att fullgöra bibliotekens uppdrag att främja läsning och tillgång till
litteratur. 10 av 14 biblioteks- och kulturchefer anger att biblioteken har öppet som vanligt.
Detta gäller för Bromölla, Malmö, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Jokkmokk, Skellefteå, Hylte,
Gävle och Växjö. Motivet till att hålla öppet är att biblioteken följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och att den generella inställningen är att biblioteken ska vara det sista som
stängs i samhället.

Biblioteken tar ansvar för att riskgrupper i karantän ska kunna låna böcker.

Majoriteten kommuner har ansträngt sig för att kunna tillgodose behovet av bokutlåning. Take
Away är den vanligaste lösningen bland biblioteken när det gäller att anpassa verksamheten efter
rekommendationerna om social distansering och påbudet om karantän och isolering. Endast
en ort erbjuder det inte. Mer än hälften av de intervjuade biblioteken erbjuder hemkörning till
låntagare som tillhör en riskgrupp

Personalen efterlyser bättre utbildning om digitala medier i verksamheten.

Flera av biblioteken upplever svårigheter med att ta fram digitala erbjudanden. Personalen har
inte tillräcklig utbildning och ekonomin omfattar inte digitala satsningar. Flera bibliotekschefer
tar upp att man saknar förutsättningar att genomföra digitala verksamheter som kompenserar
för att olika fysiska programpunkter ställs in.

*
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Bakgrund

om i Biblioteksbladet 2020-04-07. MSB menar att bibliotekens roll är beroende av vilken typ av
kris vi befinner oss i. Självklart är detta en viktig fråga att diskutera närmare och samtala om.
Det kommer vi att göra under de planerade rundabordssamtalen som äger rum hösten 2020.

Biblioteket är en bas för varje människas lika värde och möjlighet till personlig utveckling. Där pågår samtal,
möten, studier och där har vi tillgång till vårt kulturarv.
					Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund

Kungliga biblioteket (KB) har studerat hur biblioteken påverkats av coronapandemin genom
att titta på bibliotekens hemsidor (https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/bibliotekenunder-corona/nationell-overblick.html). KB har också vägt in medierapporteringen. De
flesta biblioteken har öppet och kärnverksamheten fortgår ungefär som vanligt. Det finns
ett fåtal bibliotek som är helt stängda. En handfull kommuner har kraftigt reducerat sin
biblioteksverksamhet, vilket innebär att lokalerna i princip är stängda för allmänheten.

Om undersökningen
Biblioteksrådet inom Författarförbundet har gjort föreliggande undersökning Biblioteken under
coronakrisen. En lägesrapport från 14 folkbilbiotek. Under intervjuarbetet har vi gång på gång stött på
lokala beslutsfattare som försvarar biblioteken och gör allt för att tillgodose riskgrupper genom
att ”hålla öppet som vanligt”, dock med hänsyn till smittspridning och fysiskt avstånd. Det är
till och med så att kommunernas krisgrupper uttryckt ”att det sista som stängs är biblioteket.”
Denna undersökning gäller enbart folkbibliotek, som enligt Bibliotekslagen ska finnas i varje
kommun.
Bibliotekslagen (2013:801) trädde i kraft den 1 januari 2014, och den centrala § 2 lyder:
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det
allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet
ska finnas tillgänglig för alla.”
Bibliotekslagen är en av flera referenspunkter i utredningen. Nationell biblioteksstrategi (NBS),
utredningen om Sveriges bibliotek och infrastruktur, som gjordes av Kungliga biblioteket på
regeringens uppdrag och avslutades 7 mars 2019, ingår även i referensmaterialet. I utredningen
beskrivs bland mycket annat bibliotekens roll i en kris- och krigssituation:
Vid en kris- och krigssituation kan rykten, falska nyheter och propaganda bemötas av ett biblioteksväsende
som har en viktig roll i arbetet för en oberoende informationsförmedling och som del av civilförsvaret.
Kommuner och regioner har en viktig och självklar roll i civilförsvaret och i planeringen av totalförsvaret. Den
regionala och kommunala biblioteksverksamhetens möjlighet att bidra till ett försvar för demokratin är angeläget
att beakta i den fortsatta planeringen av totalförsvaret.
I texten formuleras en central kärnuppgift för biblioteken i kristider. År 2020 har samhället
fortare än vi någonsin kunnat ana hamnat i kris på grund av covid-19 och vi behöver rätta oss
efter Folkhälsomyndighetens restriktioner som kom i mars 2020. Restriktionerna påverkar hela
samhället inklusive biblioteken.
Bibliotekens demokratiska uppdrag och funktioner har genom krisen tydliggjorts och ställts
på sin spets. Offentliga bibliotek har en nyckelroll att både försvara och utveckla det öppna
samhället, i synnerhet när omvärlden hastigt förändras, människor blir osäkra om framtiden
och kunskaper hotas av förfalskad information. Det finns kommuner som räknar biblioteken
som samhällsviktig verksamhet och som därmed resonerar och agerar i linje med förslaget till
nationell biblioteksstrategi. Något överraskande anser inte Myndigheten för Samhällsberedskap
(MSB) att biblioteken generellt ska betraktas som en samhällsviktig funktion, vilket går att läsa

Biblioteken under coronakrisen

8

Följande punkter är från KB:s sammanställning av bibliotekens verksamhet under coronakrisen:
– KB räknar biblioteket som öppet om endast enstaka filialer eller områdesbibliotek har stängts
eller har reducerade öppettider. Det är endast ca 10 % av kommunerna som har tvingats stänga
fler än enstaka filialer.
– Oftast är det sjukskrivningar och tillgång till personal som avgör om det går att hålla öppet
eller stängt. Personalomflyttningar mellan olika biblioteksenheter gör att vissa utvalda bibliotek
fortsatt kan hålla öppet.
– En del bibliotek erbjuder andra sätt att låna och lämna tillbaka medier, som bokkassar vid
bibliotekets dörr eller bokinkast för återlämning. De flesta bibliotek har förlängt lånetiden eller
antalet omlån för utlånade medier.
– Ett mycket litet antal kommuner har fattat kommunala beslut om att hålla alla biblioteksenheter
stängda för besök från allmänheten.
– De flesta bibliotek som håller öppet har gjort vissa justeringar i lokalerna, till exempel glesat
ut läsplatser och stängt en del av sina datorplatser för att öka avstånden mellan användarna.
– De öppna biblioteken har reducerat eller ställt in programverksamheten. Evenemang med
större publik har antingen flyttats ut på nätet i digital form, livesändningar eller planerats om
till hösten.

Författarförbundets föreliggande rapport med intervjuer av 14 bibliotekschefer i lika många
kommuner kan ses som en begränsad fördjupning och ett komplement till KB:s kartläggning.
Intervjuerna ger en lägesbild av vad biblioteken gör och inte gör under coronapandemin.
*
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Rapporten
Tre öppna frågor togs fram med syfte att ge en översiktlig ögonblicksbild av biblioteksverksamheten i några kommuner av varierande storlek. Det går inte att dra några slutsatser
om svaren på frågorna är representativa för hela landets biblioteksverksamheter, men några
gemensamma drag har ändå utkristalliserats. Frågorna nedan ställdes via telefonintervjuer och
besvarades av 14 biblioteksansvariga i 14 kommuner. Intervjuerna gjordes i april under veckorna
15-16 och i maj vecka 19. Det betyder att kommunerna, efter intervjun, kan ha vidtagit flera
åtgärder för att begränsa smittspridningen, till exempel. att sätta upp plexiglas vid lånedisken.
Intervjufrågor
1. Hur har öppettider/bemanning påverkats av covid-19?
Frågan syftar till att få information om öppettider, stängda bibliotek, meröppet och andra
varianter samt motiven till att ha öppet/stängt.

Stockholms län
Stockholm
Västerbottens län
Skellefteå
Västernorrlands län
Ånge
Urvalet representerar storstäder, stora städer, mindre tätorter och landsbygdskommuner och
har inte ambition att vara helt representativ för landet.

2. Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för covid-19?
Frågan gäller generellt men särskilt de riskgrupper som sitter i karantän och har svårt att ta
sig till biblioteket, finns till exempel hemleverans av böcker till 70+ och andra riskgrupper?
Annan anpassning kan vara Take Away som betyder att biblioteket plockar ihop böcker och
man hämtar böckerna i en påse vid bibliotekets dörr. Även smittskyddsåtgärder efterfrågas här.
3. Vad gör ni i stället för att ha fysisk programverksamhet och författarbesök?
Hur hanterar man inbokade författarbesök? Finns det till exempel digitala alternativ eller andra
åtgärder som biblioteken gör?
Biblioteken i undersökningen
Intervjuerna har gjorts med ansvariga för biblioteksverksamheten på följande bibliotek/orter
som representerar:
Blekinge län
Sölvesborg
Gävleborgs län
Gävle
Hallands län
Hylte
Kronoberg län
Växjö
Norrbottens län
Jokkmokk
Skåne län
Bromölla
Malmö
Simrishamn
Sjöbo
Tomelilla
Ystad
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Resultat

Figur 1 Hur har öppettider påverkats av covid-19?

Här går vi igenom svaren på de tre huvudfrågorna, kommenterar och drar vissa slutsatser.
I bilagan sist i rapporten finns en sammanställning av alla intervjuer.

Hur har öppettider och bemanning påverkats av covid-19?
Det är viktigt för ett demokratiskt samhälle att invånarna har tillgång till innehållsrika bibliotek
med generösa öppettider och kunniga bibliotekarier, där litteraturen står i centrum. Det är
särskilt viktigt i en kristid, som coronapandemin, att det finns samhällsinstitutioner att gå
till för information och kunskapsinhämtning, som våra bibliotek, som ska vara öppna och
kostnadsfria så att alla kan nyttja dem och få vägledning av kunnig personal.
Öppettider
På frågan Hur har öppettider/bemanning påverkats av covid-19? svarade 10 av 14 att
biblioteken har öppet som vanligt. Bromölla, Malmö, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Jokkmokk,
Skellefteå, Hylte, Gävle och Växjö. En kommun, Bromölla, har tidigarelagt sommartider från
1 juni till 1 maj för att kunna hantera bemanningen vid sjukskrivningar. Motivet till att hålla
öppet är att biblioteken följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att den generella
inställningen är att biblioteken ska vara det sista som stängs i samhället.
I Stockholm har 30-40 procent av personalen insjuknat eller visat tecken på snuva och då
inte kunnat gå till arbetet. Folkhälsomyndighetens krav tillsammans med sjukskriven personal
har lett till att endast 12 bibliotek av totalt 40 är öppna i Stockholm. De öppna biblioteken är
besiktigade utifrån att klara av trängsel och smittspridning. Mot sommaren då biblioteken har
en fortsatt viktig uppgift att erbjuda meningsfull verksamhet kommer antalet öppna bibliotek
att öka till 20-25 av de totalt 40.
I Ånge har två biblioteksfilialer stängt helt och ett tredje har skalat upp öppettiderna för att
kompensera de två stängda. I Simrishamn har öppettiderna på huvudbiblioteket ändrats med
stängning kl. 17.00 istället för 19.00. Kommunen har en bokbuss som varje månad besöker
21 byar och tio äldre- och trygghetsboenden. I de större byarna görs ett timslångt stopp varje
vecka, och i de mindre byarna blir det halvtimmesstopp varannan vecka. Till hösten ska även
förskolor besökas.

Bemanning
Majoriteten bibliotek (11 av 14) har liksom före coronapandemin ordinarie bemanning.
Sölvesborg har inte minskat sin personal trots att biblioteket är stängt, däremot är timvikarierna
borta och en del arbetar hemifrån. Malmö bibliotek har 20 procent sjukskriven personal och
Stockholm har 30-40 procent frånvarande personal. I Ånge har man stängt filialer och därmed
minskat personalen, men i hela region Västernorrland är man överens om att biblioteken ska
hållas öppna i den mån det går och på vissa håll täcker man därför upp personalbrist genom att
ta in folk från andra verksamheter.
Figur 2 Hur har bemanning påverkats av covid-19?

Sölvesborg har stängt huvudbiblioteket och de två filialerna, det vill säga alla bibliotek
i kommunen är stängda. Kommunens krisledningsgrupp har tagit beslutet att minska
smittspridningen genom stängning. Däremot är biblioteket bemannat varje vardag mellan 10-16
för telefonsamtal från allmänheten, bland annat beställningar av hemkörning till riskgrupper
och Take Away. Från och med vecka 17 kan allmänheten beställa böcker och hämta dem vid
bibliotekets dörr.
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Kommentar

Smittskydd

Tvärtemot vad man hade kunnat förvänta sig håller de flesta bibliotek runtom i landet öppet
som vanligt. Många kulturinstitutioner håller stängt och den publika verksamheten ligger nere.
Många av dessa institutioner arbetar med att ta fram digitalt gjorda program. Men folk- och
stadsbiblioteken i landet vill hålla öppet så långt det är möjligt och personalen är i de flesta
fall på plats enligt ordinarie arbetstider. Flera uppger att man följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer som säger att inte fler än 50 personer får samlas samtidigt, och så länge
dessa följs finns det inga problem med att fortsätta ordinarie verksamhet.

Beträffande smittskydd är det ganska få, färre än hälften, av de intervjuade kommunerna
som vidtagit åtgärder för att minimera smittorisken vid biblioteken. Endast sex bibliotek
har markeringar för att visa lämpligt avstånd. Drygt en tredjedel har satt upp plexiglas vid
biblioteksdiskarna och fyra har glesat ut bord, stolar och datorplatser.

I Stockholm är för tillfället 70 procent av biblioteken stängda till skillnad från övriga städer,
tätorter och landsbygd, som ingår i rapporten. Det beror på att huvudstaden är centrum
för pandemin, bibliotekspersonalens höga sjukfrånvaro och att Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för att hindra smittspridning och trängsel inte har kunnat garanteras på
de flesta av stadens bibliotek, som är ytmässigt små. Då endast 12 av 40 bibliotek är öppna
kan reservationer av böcker inte längre göras i hela Stockholm och därmed har utlåningen
försvårats och kraftigt reducerats
Sölvesborgs kommun har stängt alla biblioteken, men Take Away-service upprätthålls.

En aspekt av smittskydd är handledningen vid datorerna, vars möjligheter begränsas på grund
av påbudet att hålla avstånd. På något bibliotek har man försökt med laserpekare för att ändå
kunna hjälpa användarna på det digitala center som finns på biblioteket. Detta gör man för att
personalen har insett att vid den pågående coronakrisen behövs de digitala kontakterna mer än
någonsin. Det finns också bibliotek som helt slutat med handledning vid datorerna på grund av
risken för smitta. På fyra av biblioteken anger man att personalen generellt håller avstånd som
en smittskyddsåtgärd.
Allmän information om corona finns på samtliga biblioteks hemsidor.
Figur 3 Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för covid-19?

Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för covid-19?
Det finns en hel del biblioteken kan göra, och i vissa fall bör göra ur smittskyddssynpunkt, för att
anpassa sina verksamheter utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Det
kan gälla allt ifrån att begränsa antalet biblioteksbesökare, att skydda personalen med plexiglas
framför utlånings- och informationsdiskar och att säkerställa att böcker görs tillgängliga för
riskgrupper. Intervjufrågan Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för
covid-19? rymmer svar om olika skyddsåtgärder. Av de 14 bibliotek som intervjuats är resultatet
enligt följande.

Anpassningar

Avser alla bibliotek, i vissa kommuner
finns flera alternativ.

Majoriteten kommuner har ansträngt sig för att kunna tillgodose behovet av bokutlåning.
11 av 14 bibliotek erbjuder Take Away och 10 av 14 har hemkörning till dörren för 70+ och
riskgrupper. Det görs i Bromölla, Gävle, Jokkmokk (tillgodoses av ideella krafter), Malmö,
Simrishamn, Sjöbo och Sölvesborg. Även Stockholm erbjuder hemkörning till riskgrupper i
bibliotekets åtta olika geografiska områden. I Tomelilla finns ingen specifik hemkörning av
litteratur till 70+ och riskgrupper, men ”utanför protokollet” kör de hem böcker till folk i
tätorten, men inte i hela kommunen. Hylte har hemkörning i enstaka fall och räknas därför
också in här.

Kommentar

I Ystad, där verksamheten pågår som vanligt, har man inte arrangerat särskild service till 70+
eller andra riskgrupper, men man gör kontinuerligt bedömningar av vad som behövs.

Take Away är den vanligaste lösningen bland biblioteken när det gäller att anpassa verksamheten
efter rekommendationerna om social distansering och påbudet om karantän och isolering.
Mer än hälften av de intervjuade biblioteken erbjuder hemkörning till låntagare som tillhör
en riskgrupp. I Stockholm erbjöd 12 öppna enheter av totalt 40 hemkörning av boklån. Dessa
exempel på specifika åtgärder visar att det finns en stark vilja att fullgöra bibliotekens uppdrag
att främja läsning och tillgång till litteratur.
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Knappt en tredjedel av biblioteken har vidtagit de enkla åtgärderna att ta bort bord, stolar och
datorstationer för att göra det glesare mellan besökare och bara ett fåtal bibliotek har angett att
de markerat, på till exempel golv, hur långt ifrån varandra man ska stå där det kan uppstå kö.
Att inte ens hälften har satt upp plexiglas är gissningsvis en budgetfråga, men ingenting som
sägs i intervjuerna.

Vad gör ni i stället för att ha fysisk programverksamhet och författarbesök?
Program och författarbesök
Författar- och boksamtal är en populär och viktig del av bibliotekens verksamhet men på grund
av restriktionerna för folksamlingar och rekommendationerna om social distansering har
naturligtvis dessa programpunkter påverkats. Författare kan själva tillhöra en riskgrupp eller
publiken på biblioteken. Hur har biblioteken tänkt kring alternativ till fysiska författarbesök
och andra programpunkter som innefattar social kontakt?
Så många som 13 av de 14 folk- och stadsbiblioteken ställer in sina planerade författarbesök
under våren. Av dessa planerar endast ett fåtal att skjuta upp programmen till hösten. Ett
bibliotek svarar i intervjun att man fullföljer hela sin programverksamhet, men på hemsidan ser
man att 5 av 10 program är inställda.

och fyra andra kommuner i nordöstra Skåne har som kompensation för inställda program
omfattande information på hemsidan som boktips och tillgång till annars stängda databaser
som Artikelsök. Hemsidan tipsar om online-evenemang i Skåne och länkar till Litteraturbanken,
konserter och till museer ute i världen.
I Stockholm arbetar alla åtta geografiska enheter inom stadsbiblioteket med att ta fram digitala
alternativ. Den 9 april bjöd #Förortenresersigmotcorona in till samtal där Järvabor talade om
krisen. Ett samtal med boende, journalister, politiker, intressegrupper med flera. Samarbete
mellan A Million Minds, Kista Bibliotek, PACS, Blodcancerförbundet, patientföreningen
Kronisk Blodsjukdom KBS och frivilliga. Samtalet livestreamades från Kista bibliotek och
sändes på Facebook. Den 4 maj sände Stockholms stadsbibliotek (SSB) Alma Talks ”Upptäck
årets ALMA-pristagare. Ett samtal mellan årets pristagare Baek Heena, juryledamoten Elina
Druker och kulturskribenten Johanna Lundin.” Samtalet skedde på stadsbiblioteket och
livesändes på bibliotekets Facebooksida. SSB har startat flera digitala bokcirklar och planerar
även skrivarcirklar. SSB har redan en hel del information om litteratur på det digitala biblioteket
och media. Alla enheter har personal som kan och vill arbeta med och ta fram alternativ till de
fysiska programmen.
Flera av biblioteken upplever svårigheter med att ta fram digitala erbjudanden. Personalen har
inte tillräcklig utbildning och ekonomin omfattar inte digitala satsningar. Flera bibliotekschefer
tar upp att man saknar förutsättningar att genomföra digitala verksamheter som kompenserar
för att olika fysiska programpunkter ställs in.

Figur 4 Vad gör ni i stället för att ha fysisk programverksamhet och författarbesök?

Figur 5 Vilka digitala alternativ erbjuds?

Digitala alternativ

Kommentar

Simrishamns bibliotek planerar att genomföra ett boksamtal/författarsamtal digitalt. Skellefteå
och Gävle kommer framöver att testa digitala bokpresentationer, föreläsningar och bokcirklar.
I Skåne satsar Bromölla, Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamn på streamad film. Bromölla

Flera av de intervjuade efterlyser fortbildning inom det digitala området och att
biblioteksutbildningen lyfter frågan. Användningen av digital teknik är något att ta på allvar.
Bibliotekens uppdrag innebär att förse biblioteksbesökarna med information om ny litteratur,
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litteratursamtal och överhuvudtaget samtal som rör litteratur, information och samtid som kan
vara av särskild vikt i just kristider. Även efter corona kommer det nya ”normaltillståndet” att
på lång sikt kräva ett uppgraderat arbetssätt. Insikten att kompetens behövs är ett tecken på att
biblioteken vill ha kvalitet i sitt utbud av digitala tjänster och därför bör också digital kompetens
vara en viktig beståndsdel i biblioteksutbildningarna. Frågan om upphovsrätt och arvode för de
personer som läser in är en annan aspekt som bör kunna ges fungerande lösningar.
En slutsats är att förutsättningarna för att arbeta med digital teknik skiljer sig åt mellan
kommunerna och där skulle man kunna tänka att större städer har bättre förutsättningar än
mindre. De mindre kommunernas budget räcker inte alltid till de kostnader som digitaliseringen
innebär med utrustning för inspelning och sändning. Men även större kommuner ställs, i
samband med coronakrisen, inför ökade kostnader med digitaliseringen. Malmö har påtalat att
antal e-boklån och digitala arrangemang påverkar resurserna. Dessa och andra extra åtgärder
kommer att bli kännbara om krisen fortsätter även under hösten 2020.

Skillnader mellan kommunernas biblioteksutbud utifrån deras storlek
Det finns en påtaglig skillnad mellan kommuners biblioteksutbud utifrån deras storlek.
Stockholm har stängt en majoritet av sin verksamhet och har ändå öppet, medan de flesta andra
orter försöker hantera coronakrisen genom att agera som vanligt när det gäller öppettider och
programverksamhet. Malmö har ställt in alla sina författarbesök och erbjuder i stället digitala
alternativ med tidigare inspelade program. Storstadskommuner tycks ha valt mer drastiska
åtgärder och ändå kunna säga att man har öppet, genom att leverera digitala program istället för
fysiska, hemkörning och Take Away. Mindre kommuner, med mindre ekonomi och kulturutbud,
verkar ha insett att det bästa för verksamheten och besökarna är att hålla verksamheten öppen
och så nära det ordinarie uppdraget som möjligt.

Skillnader i att ha öppna eller stängda bibliotek
Med tanke på att biblioteken enligt lag ”ska verka för det demokratiska samhällets utveckling
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” (Bibliotekslagens 2 §) samt
att folkbibliotek ska finnas i alla kommuner för att ”vara tillgängliga för alla och anpassade
till användarnas behov” (Bibliotekslagens 6 §) bör kommunerna göra allt för att säkerställa att
verksamheten hålls öppen.
De kommuner som ingår i underlaget representerar olika politiska sammansättningar. Några
kommuner som har motsvarande politisk konstellation med starkt stöd av SD har valt helt olika
sätt att agera när det gäller bibliotekens verksamhet. Bromölla och Sjöbo håller öppet medan
Sölvesborg har stängt alla biblioteken i kommunen. I Sjöbo hävdar kommunens krisgrupp att
biblioteken är det sista som ska stängas. På detta sätt försvaras i Sjöbo allmänhetens demokratiska
rätt att få tillgång till litteratur och information trots hotet om pandemi. Även andra kommuner
som Malmö, Ånge och regionen Västernorrland är tydliga med att framföra att biblioteken har
en samhällsviktig funktion under coronakrisen och ska hållas öppna.

gå in på biblioteken för att upprätthålla god service. På detta sätt underlättar man tillvaron för
de utsatta och kan ge hjälp med den digitala verksamheten. I Stockholm håller man öppet 12
av 40 bibliotek och inga reservationer är möjliga fram till 1 juni, vilket innebär att SSB är öppet
men ändå delvis stängt. Motiveringen är att Stockholms stadsbibliotek hanterar cirka 50 000
reservationer varje månad. Med en stor del av personalen sjuk och många bibliotek stängda av
den anledningen, medför en sådan mängd reservationer en alltför stor arbetsbelastning för de
bibliotek som fortfarande är öppna. Ett annat skäl är att man inte vill bidra till att resandet över
staden ökar och undvika trängsel på de bibliotek som har öppet.
En annan aspekt av hur kommunerna hanterar restriktioner som syftar till att hindra
smittspridning är fördelningen av personal. Det kan handla om att inventera all personal i
kommunen, även biblioteken, för att finna de som har vårdutbildning. Dessa personer kan
sedan vara i beredskap för vård- och omsorgsuppgifter i kommunen om krisen skulle förvärras.
I en mindre kommun hjälps man åt att inom de samhällsviktiga funktionerna dela personal,
så att ingen verksamhet ska behöva stänga på grund av sjukdom. I flera kommuner samarbetar
biblioteken med arbetsmarknadsenheten för att säkra hemkörning av litteratur till 70+ och
personer i riskgrupper.

Övriga synpunkter
En intressant sidoeffekt av intervjuerna har varit den positiva respons vi har fått från flera
bibliotekschefer. ”Så trevligt att ni ringer från Författarförbundet”, är en kommentar. Många
var positiva och intresserade av att Författarförbundets Biblioteksråd ringde och ställde frågor.
Under samtalets gång sade flera att de fått inspiration och idéer om hur man kan göra, tänka
och underlätta arbetet. Särskilt när samtalet kom in på bibliotekslagen, kärnuppgifterna och det
demokratiska uppdraget liksom yttrandefriheten blev det tydligt att cheferna uppskattade det.
Vissa bibliotekschefer uttryckte spontant under samtalet att bibliotekarieutbildningen behöver
utvecklas med följande önskelista:
– lära ut och träna pedagogik för att kunna leda och ta initiativ till läsfrämjande och
litteraturfrämjande insatser.
– lära att bemöta alla låntagare och vägleda i biblioteket.
– fokusera mer på litteratur i utbildningen.
– fokusera mer på ekonomi i utbildningen.
– studenterna behöver ha praktiserat på bibliotek innan de går utbildningen, för att förstå vad
arbetet innebär.
– fokus på att arbeta med digital teknik för att informera om litteratur, skapa innovativa åtgärder
och i kriser kunna lyfta bibliotekens uppdrag, när de vanliga vägarna är stängda.
*

I Västernorrland är man överens om att personal från andra verksamheter i kristider ska kunna
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Sammanfattande diskussion
Det samlade intrycket från intervjuerna är att biblioteken ser allvarligt på restriktionerna i
samband med covid-19 och strävar efter att minska smittspridningen. Många bibliotek har
axlat sitt ansvar för riskgrupper och vidtagit särskilda åtgärder som hemkörning av böcker
och underlättar leveranser, samarbetar med andra kommunala förvaltningar för att garantera
hemleverans. Man försöker finna nya sätt att nå medborgarna, till exempel med spontana besök
med boklådor på lekplatser, skapa åtkomst till databaser som normalt är stängda för allmänheten
och erbjuda streamade filmer. Samtidigt är det uppenbart att biblioteken inte har tagit fram en
alternativ plan för hur biblioteken ska arbeta med sitt uppdrag under kris.
Det mest påtagliga som framkommit är att den digitala kompetensen bland majoriteten av
personalen behöver förstärkas och åtgärdas. Olika bibliotek har olika förhållningssätt till
digitaliseringen. Vissa ser hinder i frågan om upphovsrätt, andra saknar ekonomiska resurser och
många saknar kompetens och professionalitet för att digitalisera program och författarbesök.

Biblioteken representerar en unik demokratisk verksamhet. En kris ska inte ges möjlighet
att, om än oavsiktligt, begränsa eller till och med delvis stänga inne yttrandefriheten. Istället
bör konstnärliga institutioner och bibliotek sträva efter att allmänheten har tillgång till de
verksamheter som skyddas av yttrandefriheten. Att begränsa eller stänga tillgången till öppna
gemenskaper och arenor, verksamheter som skyddas av yttrandefriheten, framstår som vanskligt
under en kris. Tryck- och yttrandefriheten är en demokratisk grundpelare liksom allmänhetens
tillgång till de verk och skrifter som skapats, till media och information. Offentliga bibliotek
har en nyckelroll att både försvara och utveckla det öppna samhället, i synnerhet när omvärlden
hastigt förändras, människor blir osäkra om framtiden och kunskaper hotas av förfalskad
information.

*

Digitaliserade författarbesök är inte så enkelt att ta fram och skapa som det först kan ge intryck
av. Traditionella författarbesök har en stark ställning och möten författare/publik ansikte mot
ansikte har en stor betydelse på våra bibliotek i hela landet, liksom på litteraturfestivaler och
bokmässor. Författarbesök är uppskattade på mindre orter, särskilt när det inte finns tillgång
till kulturellt utbud, som teater, dans och opera, på samma sätt som i större städer. Biblioteken
på mindre orter fungerar idag som kulturhus med olika evenemang. Även andra digitaliserade
program om nyinkommen litteratur, samtal om fakta, källkritisk hållning är program som
normalt ska kunna erbjudas. I kristid kan det vara särskilt angeläget att biblioteken lyfter dessa
aspekter i digitaliserade program. Detta pekar på att biblioteksutbildningarna inte bara bör
lyfta mer av litterär och pedagogisk kompetens, utan också lägga tid på att utbilda inom digital
teknik, bland annat presentation, scenisk träning och till de blivande bibliotekarierna förmedla
förmågan att självständigt agera med ny teknik under kristid.
Sveriges Författarförbund uppskattar att biblioteken hålls öppna så långt det är möjligt och att
nya vägar att nå allmänheten utvecklas med hjälp av digitalisering som i vissa fall sänds live
och information om länkar till utbud online. Bibliotekens begränsningar av öppethållande och
service bör givetvis ställas i relation till den risk för smitta som finns i respektive kommun och
bedömas utifrån det aktuella läget.
Slutligen framstår det som särskilt viktigt att samhället påminns om att det även under kristid
är centralt att upprätthålla yttrandefriheten och dess särskilda uppdrag inom biblioteken; att
fortsätta informera om litteratur, arrangera samtal och att kritiskt beakta information.
I denna mindre och begränsade undersökning hävdar majoriteten av kommunerna att biblioteken
har en samhällsbärande funktion och bedriver samhällsviktig verksamhet. Men Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) konstaterar att biblioteken inte har den funktionen
under coronapandemin. Dessa olika förhållningssätt speglar den kommunala självständigheten
och den lokala politikens tolkning av situationen och att en statlig myndighet kan göra helt olika
bedömningar. Att kommuner och en statlig myndighet tolkar samma uppdrag på så olika sätt
är inget problem idag, men kan bli det vid en ny kris.
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*
Biblioteken tillhör demokratins infrastruktur. De gör mänsklighetens gemensamma minnen och erfarenheter 		
tillgängliga ör alla. I biblioteken samlas alla ord och språk som behövs för vårt tänkande, för att ifrågasätta
och förstå. Biblioteken är inte ämnade för privat företagande. Det är kommuner, regioner och stat som ska 		
axla ansvaret. Det är hög tid att rusta biblioteken till att bli allmänhetens bro in i framtiden, till en mer s		
ammanlänkad, kunskapsintensiv och kreativ värld.
ur Författarförbundets Bibliotekskampanj 2020
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Bakgrund
Bromölla kommun har ca 12 000 invånare och styrs sedan valet 2018 av SD, M och KD
tillsammans med ett lokalt parti. I centralorten finns huvudbiblioteket, det finns ett gemensamt
skolbibliotek och filial i kyrkbyn i norra delen av kommunen där det också finns meröppet.
Dessutom finns det skolbibliotek på skolorna. Kommunen var härom året nominerad till årets
kulturkommun – en utnämning som facket Vision gör varje år.
1. Hur har öppettider/bemanning påverkats av covid-19?
Öppet som vanligt. Däremot kommer man att börja med sommartid redan 1 maj (annars 1/631/8) för att på det sättet kunna garantera personalstyrkan i fall någon skulle bli sjuk. Just nu är
ingen sjuk. Sommartid betyder att huvudbiblioteket stänger klockan 18 varje kväll. Det finns
inte markeringar om avstånd, men en tydlig skylt vid disken att hålla avstånd, inget plexiglas vid
disken och man har glesat bland datorerna. Information från Folkhälsomyndigheten är uppsatt
på ytterdörren.
2. Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för covid-19?
Man erbjuder att köra hem böcker till riskgrupperna och 70+ och Take Away https://www.
bromolla.se/uppleva-och-gora/bibliotek/. Man håller avstånd till besökarna på biblioteken. Det
märks tydligt att det är mindre antal besök, riskgrupperna håller sig borta från biblioteket.
Glesar datorer.
3. Vad gör ni i stället för att ha fysisk programverksamhet och författarbesök?
Kvällsfika på filialen genomfördes men talbokscaféet har ställts in. På huvudbiblioteket hade
lunchföreläsningar planerats men de ställdes in då bl.a. en föreläsare tillhörde riskgrupp. De ska
genomföras i höst i stället. Man hann med ett författarbesök i februari innan restriktionerna
kom. I övrigt har man ställt in andra programpunkter och skjutit upp till hösten.
Man har inte erbjudit digitala författarbesök. Orsakerna är flera: det föreslogs på ett bibliotek
i en annan kommun inom det samarbete som nordöstra Skånes kommuner har inom
biblioteksområdet. Det genomfördes inte för att det saknas tillräckligt bra kompetens för
att kunna genomföra sådana inslag professionellt. Till exempel ska bibliotekarierna och även
författarna vara vana vid att framträda i film/digital sändning och då märks osäkerhet och
ovana vid tekniken tydligt. Det är stor skillnad att arrangera något live jämfört digitalt, vid
live-situationer kan man skratta åt tekniska och andra misstag och man har direktkontakt med
publiken. Den andra orsaken var att det hade kostat minst 6 000 kr extra och det kunde inte
det lokala biblioteket stå för. I stället har kommunen tillsammans med fyra andra kommuner
i nordöstra Skåne omfattande information tips på hemsidan om digitala resurser som boktips,
länkar till film, evenemang i Skåne och till museer i världen, länkar till annars för allmänheten
stänga databaser som Artikelsök https://snokabibliotek.se/web/arena och https://www.
bromolla.se/uppleva-och-gora/kultur-pa-distans/
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Gävle

Bakgrund
Antal invånare i kommunen är 75 000. S+L+C+MP styr. Huvudbibliotek i centrala Gävle.
Filialer i Andersberg, Bergby, Bomhus, Forsbacka, Integrerade och meröppet, Hedesunda,
Hille, Norrsundets utlåningsstation (föreningsdrivet hus, studieförbund, självbetjäning,
personal en dag i veckan), Sätra, Valbo. Biblioteken i Hälsingland och Gästrikland samarbetar
under rubriken HelGe-biblioteken. Det innebär att bibliotekskorten gäller på alla bibliotek
i regionen. De samarbetar runt avtal, upphandlingar, system, transporter mm. De har ett
gemensamt bestånd och medieplan, men samarbetar inte vad gäller bemanning och personal.
Dock ansvarar förstås varje kommun för anslagen till sina bibliotek.
1. Hur har öppettider/bemanning påverkats av covid-19?
Alla håller öppet som vanligt, även om det är mycket färre besökare än vanligt. De har heller
inga problem med bemanning och sjukskrivningarna är ”som vanligt”. Stängning har förstås
diskuterats, men det har inte kommit några direktiv och de följer noga FHM:s rekommendationer.
2. Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för covid-19?
Verksamheten begränsas fysiskt och utvecklas till viss del på annat sätt. Nära rådgivning är
svårt. ”Digital första hjälpen” är inte möjligt att genomföra, bara i vissa fall genom handledning
på avstånd. Tagit bort sittplatser, glesat ut med datorer, satt plexiglasskivor vid diskar och
markeringar på golv för att folk ska hålla avstånd. ”Boken kommer” har utvecklats till att gälla
alla i riskgrupp och Take Away har de börjat med. Det går att återlämna lånade böcker utan
att gå in på biblioteket. HelGe-biblioteken har bestämt att öka budgeten för e-medier. Tidigare
nåddes max utlån någon dag innan månadens slut, nu har spärren slagit till när två veckor är
kvar. Mer utlån av e-litteratur alltså.
3. Vad gör ni i stället för att ha fysisk programverksamhet och författarbesök?
Programverksamheten har begränsats på grund av reserestriktionerna då författare och
föreläsare inte kunnat ta sig till Gävle. Vissa program har ställts in och andra flyttats till hösten.
Hela det återstående vårprogrammet är inställt. I första hand bokar de om och har erbjudit
författare och föreläsare att fakturera hälften nu och hälften när programmet är genomfört.
De har gjort några digitala besök för årskurs 7. Men något ställdes in och då fick författaren
ersättning. De tittar på hur de ska göra med sagostunder. Någon filial har testat det, men de
tittar nu också på det upphovsrättsliga. Boktips försöker de komma igång med digitalt, och även
bokcirklar. Det har ju funnits tidigare, men inte hos dem. När det gäller teknik frågar de sig vad
de har idag, och vad de skulle behöva. Och förstås vad det skulle kosta att köpa, utrustning eller
konsulter. Ska man sända digitalt måste det bli bra.
Övrigt
De planerar verksamheten för hösten som om ”inget hänt”, och på grund av framflyttade
program blir det en späckad höst. Om nu allt blir som vanligt igen. Och hur reagerar folk: törs
de gå ut och delta i sociala sammanhang så snart? Kommunen tittar på hur personal ska kunna
stötta i andra verksamheter och därför har biblioteken inventerat sin personal för att se om det
finns personer med erfarenhet och/eller utbildning inom vårdyrken. Detta är ännu så länge
bara en förberedelse inför eventuell kris.
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Hylte

Bakgrund
Hylte kommun har ca 11 000 invånare och styrs av S med L, V och ett lokalt parti. Kommunen
har tre bibliotek och tydlig information på hemsidan hur coronaviruset påverkat verksamheten.
1. Hur har öppettider/bemanning påverkats av covid-19?
Biblioteken har öppet som vanligt i nuläge. Inga större sjukskrivningar, man klarar av
bemanningen. Man har inte behövt begränsa antalet besökande, men framför disken har man
ett bord för att markera distans till personalen när besökare inte förstod det. Det som är svårt
är att handleda dem som sitter vid datorer för då kommer man för nära varandra när det
gäller smittorisk. I anslutning till biblioteket finns ett digitalt center där besökare får hjälp med
digitala frågor. Personalen har försökt att använda laserpekare. Det är svårt att veta hur länge
man kan vara igång med detta slags verksamhet samtidigt som besökarna behöver de digitala
kontakterna. En del verksamhet pågår enligt hemsidan, som babycaféerna.
2. Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för covid-19?
För 70+ och riskgrupperna har man anpassat verksamheten så att de eller anhörig/vän till dem
får hämta bokpåsar utanför entrén. I något enstaka fall har personalen kört/cyklat hem till
dessa låntagare. Ingen automatisk förlängning av lånetiden men man är generösa för flera antal
omlån. Det fanns inte förseningsavgifter tidigare heller så de är inte aktuella utom när en bok
försvinner helt. Det som kostar låntagaren även idag är påminnelse om försenade böcker i de
fall de skickas som pappersbrev.
3. Vad gör ni i stället för att ha fysisk programverksamhet och författarbesök?
När det gäller arrangemang följer man Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En del har
ställts in. Man hann med de flesta av vårens arrangemang innan rekommendationerna om
avstånd mm. kom. Inga författarbesök var dock inplanerade för denna tid. Personalen läser
inte in digitalt. Man hänvisar till litteraturbankens texter eftersom de är fria när det gäller
upphovsrätten.

Jokkmokks bibliotek

Bakgrund
Antal invånare i kommunen är 5 100. S+V styr. Huvudbibliotek i Jokkmokk. Filial i Voullerim.
1. Hur har öppettider/bemanning påverkats av covid-19?
Inte alls, förutom vid sjukdom då en bibliotekarie inte kan hålla öppet hela dagen, då stängs
biblioteket tidigare.
2. Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för covid-19?
Information om viruset finns och stolar har tagits bort så att besökare ska hålla avstånd.
Böcker görs i ordning till avhämtning: Take Away, som de börjat med nu.
I Voullerim levereras böcker till låntagarna av ideella krafter, ”Boken kommer” som de talat
om länge, men satt igång först nu. En illustrationsutställning har ställts in. Inom kommunens
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samhällsviktiga funktioner ”delar” man på personal, så att ingen verksamhet ska behöva stänga
på grund av sjukdom. En stor del av arbetet på biblioteket i Jokkmokk är att serva studerande
vid gymnasier, högskolor och universitet på andra orter med litteratur de behöver för att kunna
sköta sina studier hemifrån. Bibliotekschefen ser detta som en stor utmaning och det blir många
fjärrlån.
3. Vad gör ni i stället för att ha fysisk programverksamhet och författarbesök?
Inga planerade författarbesök och heller inga digitala alternativ.
När det gäller aktiviteter på Världsbokdagen ligger de lågt och avvaktar väderläget: vid varmt och
vackert väder kommer de att ha ett bord utanför biblioteket där låntagare ska få presentböcker.

Malmö

Bakgrund
Staden styrs av S tillsammans med L och har 344 000 invånare, landets tredje största stad.
Malmö stad har elva bibliotek utöver stadsbiblioteket. På hemsidan finns bra information om
hur verksamheten förändrats på grund av corona.
1. Hur har öppettider/bemanning påverkats av covid-19?
Öppettiderna är de samma som före pandemin. Det har hänt att något bibliotek har stängt en
lördag när personalen varit sjuk. Just nu är 20 % av de anställda sjukskrivna.
2. Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för covid-19?
De i riskgrupperna och 70+ kan mejla och beställa böcker som sedan körs hem till dem, även
Take Away vid dörren förekommer. Biblioteket har kampanj på stan om bibliotekets digitala
tjänster som innefattar bl.a. digitala bokpresentationer. Kulturförvaltningen har en s.k.
kulturakuten på sidan https://malmo.se/Kulturakuten-Malmo.html. Inga böter behöver betalas
vid förseningarna. Inne på biblioteken har man glesat ut datorerna så att folk inte sitter för nära
varandra. Plexiglas finns vid receptionen. Barnbibliotekarierna är mycket ute med bokvagnar på
lekplatserna men det är mest spontana insatser. Mycket fokus ligger på personalens arbetsmiljö
för att förhindra smittspridning samtidigt som man vill har öppet så mycket möjligt. 50 procent
färre besök idag jämfört med hur det är under normala förhållanden.
3. Vad gör ni i stället för att ha fysisk programverksamhet och författarbesök?
Författarbesök är inställda och man har inte digitala framföranden. I stället kan allmänheten på
hemsidan ta del av inspelningarna från tidigare besök på den ovannämnda kulturakuten - det
finns en etablerad studio för digitala inspelningar. Man har inte mäktat med att göra digitala
författarbesök. Allmänheten lånar allt fler e-böcker och filmer men det blir dyrt i längden och
frågan idag är hur man ska klara ekonomin.
När jag frågar om man övervägt att stänga biblioteksverksamheten så svarar stadsbibliotekarien
att i Malmö ser man biblioteket som en samhällsbärande verksamhet, att diskutera stängning
har inte alls varit aktuellt. De kommunala museerna och konsthallen är också öppna i motsats
till Moderna museet som är stängt.
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Simrishamns bibliotek

Bakgrund
Kommunen leds av M, C, L och KD som tillsammans är i minoritet. Invånare i Simrishamns
kommun 19 278 personer. Sedan Simrishamns kommun lade ner filialbiblioteken, 2015,
har de valt att satsa på en bokbuss. Bussen är gjord i Nordirland, har flexibel inredning och
gör ett trettiotal stopp varje månad. Bussen besöker varje månad 21 byar och tio äldre- och
trygghetsboenden. I de större byarna görs ett timslångt stopp varje vecka, och i de mindre
byarna blir det halvtimmesstopp varannan vecka. Till hösten ska även förskolor besökas. 12
anställda.
1. Hur har öppettider/bemanning påverkats av covid-19?
Öppettiderna förändrats lite, man stänger stora biblioteket kl. 17.00 istället för 19.00. Man har
inga filialer, utan en bokbuss. Se ovan. Men meröppet fungerar. Noterat stor nedgång i besök.
Personalen insåg snart att det inte var en bra mix att blanda vuxna, äldre och barn. Många av
deras låntagare är vuxna och äldre. Föredömligt placerad information omedelbart man kommer
in på hemsidan. Tydligt om hemkörning av litteratur till 70+ med flera, och om förändringarna
i coronatider.
2. Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för covid-19?
I och med att 70+ och riskgrupper ej ska röra sig i det offentliga rummet bestämde man att
dra igång hemleverans av böcker till dessa grupper. Varje tisdag kör de ut böcker, dels i Boken
kommer och även för 70+ och riskgrupper. Låntagarna har bokat sina böcker och biblioteket
hänger en påse med böckerna på dörren. Bokbussen går som vanligt, med en bibliotekarie. Man
får gå in en och en eller familjevis alltid med hänsyn till smittorisken.
3. Vad gör ni i stället för att ha fysisk programverksamhet och författarbesök?
Alla program är avbokade, framflyttade till hösten. Nu vill man pröva olika digitala alternativ;
14 maj prövas ett boksamtal digitalt. Novellskrivarworkshop, online genomfördes lördag 25
april, 12-13. Framöver vill man använda bibliotekariernas litteraturkompetens för att informera
om nyinkommen litteratur, ge digitala boktips, bredda perspektivet och passa på tillfället att
utveckla verksamheten med hjälp av den digitala tekniken. Man har en litteraturpedagog. Man
har sen tidigare Shared reading, det vill man fortsätta utveckla. Från den 15 april kan låntagarna
streama film, i ett samarbete mellan biblioteken i östra Skåne. Man vill ta tillfället i akt och
”steppa upp och pröva nya grejor” som knyter an till bibliotekens kärnuppdrag. Vill gärna
samarbeta med Författarförbundet.

Sjöbo bibliotek

Bakgrund
Antal invånare 19 236 varav 8 000 i Sjöbo tätort. M och SD har majoritet men kommunen
styrs av alla partier menar man. Huvudbiblioteket finns i Sjöbo och filialbibliotek i Blentarp,
Lövestad och Vollsjö. Ingen bokbuss. 7 anställda.
1. Hur har öppettider/bemanning påverkats av covid-19?
Allt fortgår som vanligt enligt kulturchefen. Öppettiderna är desamma som före corona.
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Ändå är det inte riktigt som vanligt, då program är inställda. I de program där författare varit
bokade, har man skjutit på framträdandet till hösten. Det kan bli väldigt fullt till hösten med
program som en effekt av corona. Man har även en biograf som man stängt, på grund av
att man vill undvika folksamlingar. Filialerna håller öppet som vanligt, med meröppet och
bemanning. I kommunens krisgrupp har man sagt att ”Biblioteken är de som vi stänger sist.”
2. Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för covid-19?
Biblioteket har från 20 april till Boken kommer-funktionen adderat att också köra hem böcker
till 70+ och riskgrupper. Biblioteket får hjälp med leveranserna av andra personalkategorier,
från andra förvaltningar i kommunen, som kan hjälpa till. Viktigt att nu, när biblioteket får
färre besök, kunna hjälpa till med litteraturen. Sjöbo bibliotek har 7 tjänster (heltidstjänster
utgår jag ifrån) att jämföras med de 12 tjänster som Simrishamns har. Obs att vi noterar att
antalet invånare är lika stort i båda kommunerna.
3. Vad gör ni i stället för att ha fysisk programverksamhet och författarbesök?
Biblioteket har ännu inget riktigt alternativ till de fysiska programmen. Personalen behöver
utveckla sin kompetens på digital teknik och att tala om litteratur och läsfrämjande. Man har
ansökt om utvecklingsbidrag från Kulturrådet med fokus på utbildning/fortbildning.
Det är ännu inte självklart på biblioteket att tänka och handla i dessa digitala riktningar, men
man vill som sagt sikta dit. Biblioteket vill vara kvalitativt förberett för att ställa om biblioteket
i en kris, men mer kunskap och kompetens behövs som sagt. Talade bland annat om att tänka
innovativt kring att använda digital teknik för att fokusera litteratur-och läsfrämjande arbetet.
Talade om kärnan i bibliotekens demokratiska uppdrag och vad det betyder i en kris då samtalet
om böcker och litteratur kraftigt minskat. Sen tidigare har man bokprat för barn, det vill säga
information om olika böcker som finns att låna på biblioteket.
Från 15 april kan man streama film, ett samarbete mellan östra Skånes bibliotek.

Skellefteå bibliotek

Bakgrund
Antal invånare i kommunen är 72 000. S+V styr. Huvudbibliotek i Skellefteå. Filialer i Boliden,
Bureå, Burträsk, Byske, Campusbiblioteket, Jörn, Kåge, Lövånger, Morö backe, Skelleftehamn,
Ursviken.
1. Hur har öppettider/bemanning påverkats av covid-19?
I nuläget har varken öppettider eller bemanning påverkats i någon anmärkningsvärt grad. Vissa
filialer har haft stängt någon dag på grund av sjukdom och svårt med vikarier, men i det stora
hela har vi haft öppet och bemannat som vanligt. Vi har Meröppet på samtliga filialer. De har
ännu inte påverkats. Ej heller påverkan på vår bokbuss.
2. Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för covid-19?
Vi har gjort en del anpassningar i lokalerna för att sprida ut besökarna och förhindra
trånga utrymmen. Vi uppmanar till att hålla avstånd m.m. Plexiglasskiva är uppsatt framför
informationsdiskarna. Det går att lämna tillbaka böcker utan att gå in i biblioteket. Riskgrupper
uppmanas att stanna hemma och använda vår nyinförskaffade tjänst med ”Take Away” och/
eller våra digitala medier. Vi har dubblerat budgetutrymmet för digitala resurser.
Vi har ingen ”boken kommer”-tjänst sedan tidigare. Ingen annan hemleverans i nuläget heller.
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3. Vad gör ni i stället för att ha fysisk programverksamhet och författarbesök?
Vi har provat något digitalt, men det mesta har flyttats framåt i tiden utifrån önskemål av såväl
författare som besökare. Bokpresentationer, föreläsningar har vi testat digitalt. Det gick helt
okej i sin enkelhet. Vi har gjort det långt tidigare också. En bokpresentation har vi genomfört
digitalt. Sagostunderna har vi valt bort på grund av dyra rättighetskostnader. En digital bokcirkel
är på gång att starta upp.

Stockholms stadsbibliotek

Bakgrund
Antal invånare i kommunen 974 073 personer. Styrs av M, L, C, KD och MP.
Ett huvudbibliotek och 39 filialer. Tydlig information på hemsidan att alla reservationer pausas
fram till 1 juni 2020. Tydlig information om vilka bibliotek som är öppna respektive stängda.
Information om online-evenemang, språkkafé på svenska, Världens bibliotek med e-böcker på
olika språk med mera. Biblioteket erbjuder streamad film.
1. Hur har öppettider/bemanning påverkats av covid-19?
SSB har över tid varit tvungna att stänga ett stort antal bibliotek då personalens frånvaro varierat
mellan 30-40 procent av personalstyrkan. Under pandemin är ca 12 av 40 bibliotek öppna.
Det i kombination med att reservationer inte är möjligt att göra berättar om en ansträngd
situation. SSB har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och med dessa i åtanke har
man besiktigat filialerna och gjort anpassningar med fokus på smittrisk och trängsel liksom
tillgång till personal. Det har inneburit att det är de större biblioteken som är öppna. Dessa
lokaler är också anpassade till FHM:s krav.
Att SSB sett sig tvungna att stänga ner systemet med att reservera har sin grund i att biblioteket
normalt hanterar 50 000 reservationer varje dag. Då upp till 40 procent av personalen varit
sjukskriven har systemet för att hantera och lämna ut reservationerna helt enkelt kollapsat enligt
stadsbibliotekarien. Det är inte bra att behöva stänga ner reservationerna men det har varit
”absolut nödvändigt ”. Nu är personalsituationen bättre, biblioteken är säkrare för personal och
besökare. SSB arbetar efter en plan att öka antalet öppna filialer till 20/25 av 40 under perioden
juni- augusti.
På frågan om man fått kritik för det stora antalet stängda bibliotek samt att det inte går att
reservera är svaret att man mest fått motta Stockholmarnas förståelse och tacksamhet. Ett fåtal
har visat sin besvikelse.
2. Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för covid-19?
SSB är indelat i åtta geografiska områden och varje enhet har ”skalat upp uppsökande
verksamhet”. Man har utvecklat Boken kommer med att där det fungerar leverera hem till 70+
och riskgrupper. Man levererar också mer till förskolan. Alla enheter erbjuder någon form av
uppsökande verksamhet. Man följer bibliotekslagen och anpassar verksamheten efter rådande
omständigheter. Take Away.
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3. Vad gör ni i stället för att ha fysisk programverksamhet och författarbesök?
Bokade program är framflyttade närmast till hösten. SSB anstränger sig att lägga om till digital
verksamhet. Exempelvis att SSB är en av flera samarbetspartners i Förorten reser sig mot
corona. Den 9 april bjöd #Förortenresersigmotcorona in till samtal där Järvabor talade om
krisen. Ett samtal med boende, journalister, politiker, intressegrupper med flera. Samarbete
mellan A Million Minds, Kista Bibliotek, PACS, Blodcancerförbundet, patientföreningen
Kronisk Blodsjukdom KBS och frivilliga. Samtalet livestreamades från Kista bibliotek och
sändes på Facebook. Den 4 maj sände SSB Alma Talks ”Upptäck årets ALMA-pristagare. Ett
samtal mellan årets pristagare Baek Heena, juryledamoten Elina Druker och kulturskribenten
Johanna Lundin. Samtalet skedde på stadsbiblioteket och livesändes till hemmapubliken på
bibliotekets Facebooksida.
SSB har startat upp flera digitala bokcirklar och även skrivarcirklar. SSB har redan en hel del
information på det digitala biblioteket och media. Alla enheter har personal som kan och vill
arbeta med och ta fram alternativ till de fysiska programmen. Stadsbibliotekarien är imponerad
av personalen och deras initiativförmåga.
SSB fortsätter att utveckla information om ny litteratur och ser det som en mix av digital och
fysisk aktivitet. Mot sommaren kommer detta att synas i bibliotekens utbud.
Mot sommaren när fler filialer ska öppna är det en central uppgift för biblioteken i Stockholm
att skapa och erbjuda meningsfulla aktiviteter för barn och unga och övriga grupper. Viktigt att
tänka nytt och utanför boxen. Samarbete blir här en viktig ingrediens. Viktigt med samverkan
med civilsamhället. Framöver kommer vi helt säkert att möta många nya format med fokus på vad
biblioteken kan erbjuda och hur man kan arbeta meningsfullt, menar stadsbibliotekarien.

Sölvesborg

Bakgrund
Sölvesborgs kommun har ca 17 000 invånare. Det finns ett huvudbibliotek och två filialer, av
dem har dessutom meröppet. På hemsidan tydlig information om att biblioteken är stängda på
grund av pandemin. Kommunen styrs av en allians mellan SD, M, KD och ett lokalt parti. En
del turbulens har förekommit med begränsningar bl.a. i kulturpolitiken då kulturchefen Sofia
Lenninger fick sluta och biblioteksplanen vållade stor debatt med indragningar av litteratur på
elevers modersmål.
1. Hur har öppettider/bemanning påverkats av covid-19?
Biblioteken har varit helt stängda sedan tre veckor tillbaka till och med 17/4. Stängningen har
förlängts preliminärt till 1 juni enligt information på bibliotekets hemsida som den ser ut 18/4
2020. Det var kommunens krisledningsgrupp som tog beslutet att stänga med motivering att
minska smittspridningen. Den underliggande orsaken var att många äldre besöker biblioteken,
som fungerar som mötesplatser och att många arbetar vid datorerna. Inom parentes nämndes
att Sölvesborgs kommun var tidig med att införa besöksförbud på äldreboendena. I vanliga fall
har man ca 35 besök per dag. I stället kör man ut böcker till riskgrupperna och 70+. Från och
med vecka 17 kan även allmänheten beställa böcker och hämta dem på biblioteket måndagar
och fredagar klockan 13-16 och på onsdagar klockan 16–18.30.
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2. Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för covid-19?
Personalstyrkan har inte minskats däremot är timvikarierna borta och en del arbetar hemifrån.
Biblioteket är bemannat varje vardag klockan 10-16 för telefonsamtal från allmänheten. Ett
bibliotek hade hunnit införa meröppet. De 8-10 personer som hunnit få sina tagg för inloggning
på biblioteket utnyttjar servicen.
3. Vad gör ni i stället för att ha fysisk programverksamhet och författarbesök?
Det finns ännu inte några digitala författarbesök. Däremot diskuteras digitala sagostunder.
Om de ska bli verklighet är beroende av att den som läser in måste ha betalt. I stället diskuteras
författarbesök till hösten. För våren fanns inga författarbesök inplanerade, man har inte
pengar till detta slags vuxenverksamhet. I stället prioriteras barnverksamhet och läsprojekt.
Man försöker ordna program som tilltalar både vuxna och barn. Tidigare har man finansierat
författarbesök med projektbidrag. Det finns inte digitala inläsningar av böcker utan man
diskuterar de redan nämnda sagostunderna. Lån av e-böcker är förstås möjligt.

Tomelilla bibliotek

Bakgrund
Antal invånare i kommunen 13 500 varav 35 procent på landsbygden och 15 procent i någon
mindre tätort. M, C, L och KD styr i minoritet. Biblioteken i Tomelilla kommun består av
huvudbiblioteket som är beläget i Tomelilla kulturhus, där finns också en konsthall samt
biblioteken i Brösarp, Onslunda och Smedstorp. Ingen bokbuss. 9 personal/tjänster med
varierande tjänstgöringsgrad.
1. Hur har öppettider/bemanning påverkats av covid-19?
Biblioteket har i stort inte ändrat på något. Den kommunala ledningen har uppmanat
förvaltningarna att sträva efter att så långt möjligt leverera som vanligt. Öppettiderna är
desamma som innan corona, man kör de fysiska programmen så långt man kan och iakttar
hänsyn och försiktighet. Visst har de tvingats ställa in något program, men då för att författaren
inte kunde resa och ta sig fram till Tomelilla på grund av corona.
När man har program gäller max 50 personer, man möblerar med avstånd, uppmanar folk
att respektera smittorisken. De författare man bokat som inte kan komma är framflyttade till
hösten.
De har program under april, bl.a. frö – och stickling dag 6 april, bokcirkel 15 april, Stickkontakt
16 april, Lördagsmatiné 18 april, Lär dig använda din surfplatta 20-22 april,
21 april kommer Frilansjournalisten Jack Werner och berättar om källkritik, varför vi hela tiden
har fel och vad vandringssägner på sociala medier kan berätta, kl. 18.45–19.45.
Självklart kommer det färre besök men biblioteket och dess filialer vill fortsätta leverera
program. I dessa tider är programmen särskilt efterlängtade som de säger på biblioteket.
2. Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för covid-19?
Ingen specifik hemkörning av litteratur till 70+ och riskgrupper. Utanför protokollet kör de
hem böcker till folk i tätorten men inte i hela kommunen. Däremot har man Boken kommer,
den kan då ibland kompletteras med 70+ leverans och till riskgrupper. Biblioteket har särskilt
samarbete med socialförvaltningen och en överenskommelse att till de med särskilda behov
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sätter de ihop kassar med böcker som sedan socialtjänsten levererar.
3. Vad gör ni i stället för att ha fysisk programverksamhet och författarbesök?
Biblioteket genomför sina vanliga program, se punkt 1.
De erbjuder e-böcker, och från 15 april kan man streama film, ett samarbete mellan biblioteken
i östra Skåne. Man tänker kring hur och vad biblioteken kan utveckla digitalt. Ännu inget
konkret. Under intervjun talade vi om information kring nyinkommen litteratur, för alla åldrar
och genrer, att bibliotekspersonalen kan göra det. Tillfället är nu att pröva något nytt.

Växjö

Bakgrund
Växjö kommun har 92 500 invånare och styrs av M, L, C, KD och MP. Utöver huvudbiblioteket
finns nio filialer. På hemsidan finns information med anledning av coronaviruset.
1. Hur har öppettider/bemanning påverkats av covid-19?
Inga förändringar när det gäller öppettider. Enligt hemsidan ger man inte längre hjälp vid
datorerna.
2. Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för covid-19?
Man följer hela tiden Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer. Man har tejpat
avstånd på golven, satt upp plexiglas vid disken. Traditionell Boken kommer-service till äldre
pågår utom till äldreboenden. För 70+ och riskgrupperna finns Take Away vid avtalad tid men
man kör inte hem böcker särskilt till dessa grupper. Man har också ordnat en återlämningsbox
”nästan” utomhus under tak så att folk inte behöver komma in på biblioteket bara för att lämna
tillbaka böckerna.
3. Vad gör ni i stället för att ha fysisk programverksamhet och författarbesök?
Författarbesöken är inställda, osäker hur många det handlar om men minst två stycken. Det
pågår mycket samarbete med andra partners såsom Bibliotekets vänner och dessa har också
ställt in sin medverkan och det är ett problem. Det finns inte digitala program med författare.
I stället försöker man arbeta med boktips på webben.
Just nu avvaktar man hur kommunen kommer att agera och tar en månad i taget. Inget
beslut ännu fattat för maj. Bland dem som samverkar med biblioteket finns föreningar där
medlemmarna är 70+ och mycket av arrangemangen skjuts upp till hösten.
I övrigt har man ingen bland personalen som är sjukskriven, än så länge. Det är inga större
skaror som kommer till biblioteken just nu och de som kommer stannar bara en kort stund.

Ystad

Bakgrund
Antal invånare i kommunen 30 226 personer, M+L+K styr i minoritet. Ett huvudbibliotek, fyra
filialer och en bokbuss. 17 anställda.
1. Hur har öppettider/bemanning påverkats av covid-19?
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Verksamheten fortgår som tidigare, inga inskränkningar och hela tiden med fokus på utveckling
av biblioteksservicen till det bättre. Ordinarie öppettider med bemanning och meröppna
bibliotek på landsbygden. Nu har tyvärr ett bibliotek haft sjukdom, i Glemminge, där det under
2 veckor fungerat med enbart meröppet. Men från nu finns personal där också.
2. Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för covid-19?
Man har sen tidigare Boken kommer-service. Står inget om det på hemsidan. Den servicen
fortsätter. Man har inte arrangerat särskild service till 70+ eller andra riskgrupper.
Man gör bedömning av vad som behövs kontinuerligt.
3. Vad gör ni i stället för att ha fysisk programverksamhet och författarbesök?
Alla arrangemang med författare är inställda. Man vet inte om programmen istället ska komma
i höst. Alternativt har man talat om att framöver streama författare som är på fysiskt besök på
biblioteket. Det vill säga ha en filmad version av programmet. Men det går inte alla författare
med på, och det kanske inte heller är ett alternativ för de små filialerna, de vill hellre ha fysiska
besök. Så vi är där och tänker kring hur vi ska göra, säger bibliotekschefen.
Under samtalet kom vi att tala om att Biblioteken kan informera om ny litteratur som
en digital service. Jo de hade tänkt på det, men inget bestämt. Men en bra idé! Talade om
Kulturrådsböckerna, också kunde informeras om på det viset. Att låntagarna också kunde
informera om lästa böcker, var bibliotekschefens idé. Nytt är att de fem kommunerna som
samarbetar; Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, från i morgon den 15 april erbjuder
streamad film! De samarbetar också om utlåning, men annars inget samarbete. Varje kommun
löser sina problem, skapar sina möjligheter.

Ånge bibliotek

Bakgrund
Antal invånare i kommunen är 9 500. S+V styr. Huvudbibliotek i Ånge. Filialer i Torpshammar,
Fränsta, Ljungaverk
1. Hur har öppettider/bemanning påverkats av covid-19?
Två av filialerna, som även är skolbibliotek, är stängda för allmänheten, men öppen för eleverna
under skoltid. Orsaken till stängningen är just att de inte vill blanda låntagare, som främst är
äldre, med skolans elever, det vill säga smittrisk. Bibliotekarien känner låntagarna och servar
dem genom Take Away och utkörning av böcker med biblioteksbilen.
En filial har ökat öppettiderna för att kompensera de stängda. Huvudbiblioteket i Ånge är
öppet som vanligt och de jobbar även mer nu med Take Away och levererar med stöd av
”Stärkta bibliotek” i sin biblobil.
I hela region Västernorrland är man överens om att biblioteken ska hållas öppna i den mån det
går och på vissa håll täcker man upp personalbrist genom att ta in folk från andra verksamheter.
Orsaken är förutom att tillhandahålla litteratur att underlätta tillvaron för de mest utsatta, att
kunna ge stöd och hjälp med det digitala, helt enkelt upprätthålla samhällsservicen. Regionen
har sagt att det sista som stängs är biblioteken.
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2. Hur har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna för covid-19?
Information om smittrisker i entrén, uppmanar till att hålla avstånd och plexiglas vid utlåningsdiskarna. Stärkt
Take Away-funktionen. På hemsida och Facebook finns information om hur man lånar digitalt – e- och ljudböcker,
samt filmer. Inga planer på att stänga eller att dra ner på öppettiderna i detta läge.
3. Vad gör ni i stället för att ha fysisk programverksamhet och författarbesök?
Biblioteken i kommunen hade inga bokade författarbesök under våren. Övrig verksamhet som sagostunder är
inställda. På torsdagsmötet kommer de att diskutera digitala uppläsningar och bokprat – det hade de faktiskt inte
tänkt på.
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