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Abstract:  The aim of this bachelor thesis is to try to make the experiences 
and perceptions of librarians concerning their own expertise visible 
and through that visualise possible competences related to writing 
activities taking place in public libraries today. The research 
questions of this thesis are: How do public librarians experience 
working with writing activities in relation to their expertise as 
librarians? Which competencies do public librarians perceive as 
important regarding their labour with writing activities taking place 
at the library today? Which work related challenges do public 
librarians experience in relation to writing activities? To answer 
these questions I have chosen a qualitative perspective. My method 
consists of six semi-structured interviews with public librarians, 
who have diverse experiences related to writing activities. The 
theoretical basis of this study consist of Herlings operational 
definition of expertise as a concept and it's related cornerstones 
such as foremost competences. Herlings definition is set in an 
organizational research tradition and focuses mainly on human 
resources within that. The findings of this study suggests that 
public librarians experience a connection between their area of 
expertise and writing activities. And that their related competences 
are useful concerning how you talk about texts in a group context. 
The librarians also suggest that challenges might be to find 
functioning forms for the activity.   
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1. Inledning och bakgrund 
 
Skrivarverksamhet är en aktivitet som idag erbjuds av vissa folkbibliotek. Själva 
verksamheten kan riktas mot olika grupper, dock ofta mot yngre. Verksamheten kan 
organiseras och startas upp på bibliotek av bibliotekarier, men ledas av andra aktörer som 
exempelvis studieförbund och skrivpedagoger. Aktiviteten kan också vara bibliotekarieledd. 
Det är organiseringen och ledandet av skrivarverksamhet och vad som av bibliotekarier krävs 
i arbetet med denna verksamhet som är grunden för den här studien. 
 
Det hålls i dag en mängd bokcirklar av bibliotekarier på folkbibliotek, men skrivarorienterade 
cirklar hållna av bibliotekarier är betydligt färre. Båda aktiviteterna har i grunden samma mål, 
att arbeta lässtimulerande eller att öka läs- och skrivförståelsen. Under auskultationer utförda 
på ett stadsbiblioteks ungdomsavdelning, i november 2015, uppkom det flera tankar kring 
denna problematik. En ungdomsbibliotekarie höll för första gången i en skrivarcirkel. Den 
grundade sig i ett privat intresse för skrivande och musik. Till sin hjälp hade bibliotekarien en 
mediepedagog med en bakgrund inom konst och skrivande. Mediepedagogen hade en delvis 
pedagogiskt och delvis kreativt skapande yrkesroll, samt erfarenhet av att hålla i liknande 
aktiviteter från skolvärlden. I ett samtal efter aktiviteten frågade jag hur bibliotekarien själv 
upplevde tillfället och vad det eventuellt kan vara som gör att skrivarcirklar inte alltid har en 
självklar plats på biblioteken. Bibliotekarien uttryckte att det har mycket att göra med synen 
på de egna färdigheterna att göra, och att man antagligen hellre plockar in en professionell 
författare. Men att man då också självklart blir tvungen att betala ett ganska stort arvode för 
den tjänsten.  
 
Regionbiblioteket i Stockholm har givit ut Skrivboken (fritt nedladdningsbar på nätet), som är 
en bok fylld med tips och övningar och kopplad till skrivarverksamhet på bibliotek. I grunden 
är den utformad för och delvis av bibliotekarier engagerade i skrivarverksamhet. Även här 
återkommer samma problematik. Pia Borrman tar i det inledande kapitlet upp att det finns 
flera bibliotekarier som prövar sig fram med skrivarcirklar, men att tveksamheten kring rollen 
att leda sådana aktiviteter kan stå i vägen. Även här upplevs det alltså som en roll 
professionella författare tar (Borrman, 2013).  
 
Mitt personliga intresse för ämnet grundar sig i ett eget skrivande, av poesi främst, samt 
erfarenheter från skrivarkurs på folkhögskola och skrivande tillsammans med andra i 
allmänhet. Det som är grunden till min vilja att fördjupa mig i skrivande verksamheter på 
bibliotek, är att jag själv inte hade ett så starkt intresse för text innan jag började skriva. Jag 
tror därför att skrivande på bibliotek kan vara ett sätt att arbeta lässtimulerande, vilket kanske 
inte får den tid eller uppmärksamhet det förtjänar. I grunden handlar det också om vilka 
uppfattningar och upplevelser bibliotekarier har, och hur de ser på möjligheter och utmaningar 
relaterat till att antingen leda skrivarverksamhet själva eller ta in någon utifrån för det arbetet. 
Problematiken är naturligtvis också kopplad till bibliotekariernas yrkeskunskap och specifikt 
till deras expertis, vilket utgör den huvudsakliga infallsvinkeln för denna studie.         
 
1.1 Problemformulering 
 
Jenny Lindberg lyfter i sin avhandling, Att bli bibliotekarie - Informationssökning och 
yrkesidentiteter hos B & I - studenter och nyanställda högskolebibliotekarier, fram hur 
bibliotekariernas kunskapsmonopol, som en gång bestod i att man hade unika redskap för 
lagring och återvinning av information, idag utmanas av såväl användare som andra aktörer 
(Lindberg, 2015). Detta leder till att det idag finns en strävan mot en mer pedagogisk 
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inriktning i bibliotekarieexpertisen, särskilt på de bibliotek som är knutna till 
utbildningsinstutitioner. Hur arbetar bibliotekarier med skrivande verksamhet idag och vad 
krävs för att detta arbete ska få en tydligare plats inom denna mer pedagogiska inriktning?  
Studien inriktar sig därför mot bibliotekariers uppfattningar och upplevelser av sin expertis 
och sina kompetenser i yrket i relation till skrivarverksamhet. Problematiken berör också 
relationen mellan traditionellt bibliotekariearbete, dess expertområden och de eventuella nya 
krav som ställs på biblioteksarbetet idag.  
 
Studien anlägger således ett professionsperspektiv, vilket bryter av mot den tidigare 
forskningen, som främst rört sig mot skrivarverksamhetens roll eller användningsområden på 
biblioteket och institutionella synsätt på detta. Forskningen om skrivande verksamhet på 
bibliotek är i nuläget begränsad och som Hoffman (Hoffman, 2007) och Börjesdotter 
(Börjesdotter, 2006) tar upp så rör det sig mest om några magisteruppsatser och olika typer av 
forskningsartiklar som förmedlar kunskap i hur man arrangerar skrivarverksamhet på 
bibliotek.  
 
Studien anknyter till samhällsdiskussionen och samhället i stort med sjunkande läs och 
skrivfärdigheter, genom att ta upp ett relativt outnyttjat tillvägagångssätt för bibliotek att 
arbeta med litteraturförmedling samt även läs- och skriv främjande. Detta tillvägagångssätt får 
ses som något som uppmuntrar frivillighet, lustfylldhet, aktivt deltagande och skapande på 
bibliotek, vilket ligger i tiden, utan att för den sakens skull göra avkall på bibliotekets 
institutionella identitet och dess traditionella roll som litteraturförmedlare. Vidare tas även 
som tidigare nämnts i inledningen, bibliotekariers tveksamhet till att själva leda 
skrivarverksamhet upp och hur synen på expertrollen och dess kompetenser påverkar detta. 
Expertis- och kompetensbegreppen lyfts därför upp för diskussion, relaterat till 
skrivarverksamhet på bibliotek, men också relaterat till professionsforskningen i stort.   
 
1.2 Syfte och frågeställningar   
 
Syfte  
Studiens syfte är att försöka synliggöra bibliotekariers upplevelser av och uppfattningar om 
sin expertis och därigenom även åskådliggöra eventuella kompetenser kopplade till arbete 
med skrivarverksamhet på folkbibliotek idag.  
 
Frågeställningar 
 
- Hur upplever folkbibliotekarier arbetet med skrivarverksamhet i förhållande till sin expertis 
som bibliotekarier? 
 
- Vilka kompetenser uppfattar folkbibliotekarier är av vikt för arbetet med skrivarverksamhet 
på bibliotek idag?  
 
- Vilka utmaningar, relaterade till skrivande verksamhet, upplever folkbibliotekarier i sitt 
arbete?  
 
1.3 Avgränsningar  
Studien behandlar främst expertis och kompetenser kopplade till skrivarverksamhet och 
bibliotekariers arbete på folkbibliotek idag. Perspektivet ligger uteslutande på bibliotekarier 
och deras syn på ovanstående. De skrivande verksamheter som åsyftas i studien kan 
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benämnas som kopplade till kreativt skrivande. Andra typer av skrivande verksamhet på eller 
utanför bibliotek, kommer inte att behandlas i studien. 
 
1.4 Begrepp 
 
Skrivarverksamhet 
Skrivarverksamhet kan benämnas olika av informanterna, men det är det begrepp som jag 
avser att använda och innebär i studien som regel kreativt skrivande på bibliotek.  
 
Kreativt skrivande 
Kreativt skrivande ser jag som olika former av skönlitterärt skrivande, och det är den typen av 
skrivande som är intressant för mig i den här studien. 
 
2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
2.1.1 Profession 
 
Abbott skriver, i Professionalism and the future of librarianship, om hur professionernas 
arbete är under konstant förändring och hur större sociala krafter kan förstöra gamla arbetssätt 
för olika professioner, men också skapa nya. Dessa stora sociala krafter ser Abbott som en 
viktig kontext. Andra kontexter som kan påverka och förändra professioners arbete är 
relationen mellan olika yrken. De förhandlingar och den tävlan som pågår emellan dem lyfts 
fram (Abbott, 1998, s 432-434). I Informationskompetence, ikt og bibliotekarernes 
professionelle ekspertise tar Olof Sundin upp hur professionernas förhandlingar om 
kunskapsmonopol kan ses som ett uttryck för vilka problem de olika professionerna är mest 
lämpade för att lösa (Sundin, 2006, s 83-84).  
 
Jenny Lindberg tar i sin avhandling Att bli bibliotekarie - Informationssökning och 
yrkesidentiteter hos B & I - studenter och nyanställda högskolebibliotekarier upp hur man 
numera kan se flera tecken på professionernas föränderlighet och relationer sinsemellan i 
samhället. Hon lyfter fram skillnaden mellan Abotts syn på professioners kraftmätningar och 
strävanden ur ett systemperspektiv och ställer detta mot Nolins sätt att se på 
professionsbegreppet, där samarbete och öppenhet ersätter maktkamp och tolkningsföreträde 
(Lindberg, 2015).  Lindberg tar även upp hur bland annat bibliotekarieyrket sedan början på 
1990-talet varit involverat i en professionaliseringsprocess och en strävan bort från att ses som 
en semiprofession (Lindberg, 2015, s 30-34). 
 
Abbott lyfter även fram hur det viktiga i bibliotekarieyrkets framtid egentligen inte rör 
huruvida man är en semiprofession eller profession. Abbott betonar istället den troliga 
evolutionen av bibliotekariers arbete och frågan om hur konsekvenserna av den evolutionen 
kan påverka yrket. Det anser Abbott viktigare än att uppnå en högre professionell status och 
identifierandet av yrket som en profession. Abbott menar att bibliotekarieyrket relaterar till 
mycket, men på grund av detta är det inte lika klart definerat. Abbott menar att det påverkar 
identiteten och således statusen i viss mån, men ökar också möjligheterna för anpassning till 
och överlevande av snabba och stora förändringar. På så vis kan yrket också behålla sin 
aktualitet menar Abbott (Abbott, 1998, s 441-442).  
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2.1.2 Expertis 
 
Olof Sundin tar upp att expertis inom bibliotekarieryrket inte är ett fastlåst begrepp, utan 
något som befinner sig i ständig omförhandling. Denna process innefattar även förhandling i 
relation till andra professioner (Sundin, 2006, s 80). Sundin menar att bibliotekarieprofe-
ssionen har förändrats genom att den förut hade ett monopol på förmedling av samlingar med 
dokument och information, men att alla numera har tillgång till information (Sundin, 2006, s 
82). Bibliotekariernas traditionella expertis uppfattades ofta som kopplad till de fysiska 
dokumenten. Vid databasernas intåg behöll bibliotekarierna sitt monopol ett tag, då det inte 
var alla som kunde hantera dessa. Sundin menar att användarna numera har betydligt större 
möjligheter att själva söka i databaser och därigenom utmana bibliotekariens 
kunskapsmonopol. Detta leder till att hierarkiska kunskapsrelationer i samhället 
problematiseras, inte minst mellan bibliotekarien och användaren. Sundin skriver att detta 
inom bibliotekarieyrket har lett fram till en förskjutning av intresset från samlingarna, till ett 
brukarperspektiv och synliggjort yrkets pedagogiska aspekter. Undervisning i 
informationskompetens framhålls också som ett exempel på ett nytt expertområde. Vidare ger 
Sundin exempel på att pedagogiken länge varit en del av bibliotekarieyrket och att rollen som 
utbildare, även om den inte tidigare lyfts fram så tydligt, alltid har funnits där.  
 
Jenny Lindberg tar upp hur det i olika forum förekommit oändliga diskussioner om vad 
bibliotekariernas kärnkompetens är, och hur olika insitutioner har velat  föra fram just sina 
intressen. Lindberg betonar att bibliotekariens expertroll i förhållande till användaren har 
tonats ned och att istället kommunikativa och sociokulturella synsätt på den relationen har 
lyfts fram. Det vill säga att bibliotekarien befinner sig på samma nivå, i dialog med 
användarna och själv sätter sig in i områden som intresserar dessa. Det sociokulturella 
perspektivet är också något som lyfts fram i avhandlingen (Lindberg, 2015, s 34). 
Informationskompetens hos bibliotekarier och förmedlandet av denna ses ofta som 
bibliotekariers nya expertisområde och är i övrigt ett relaterat koncept, kopplat till bland annat 
utbildning, yrkesutövning och livslångt lärande (Lindberg, 2015, s 23-27 & 31). Vidare tar 
Lindberg upp att forskningsintresse ofta har riktats mot bibliotekariers informationssökande 
för användarnas räkning och inte i fråga om problemlösning eller kunskapsutveckling i eget 
yrkessyfte (Lindberg, 2015, s 11-13).  
 
Hedman, Lundh och Sundin tar i Att lära informationssökning för yrkeslivet: Om 
bibliotekarier, lärare och sjuksköterskor upp hur högskolebibliotekarier mestadels hamnar i en 
förmedlande och tillgängliggörande roll. (Hedman, Lundh & Sundin, 2009, s 150-151). De 
menar att egen utbildning och kunskapsuppdatering i yrkeslivet inte bedrivs i någon större 
omfatting. Samtidigt finns det en accelererande kunskapsutveckling i samhället, där gamla 
kunskaper snabbt blir förlegade (Hedman, Lundh & Sundin, 2009, s 153 & 156). Möjligheter 
till att uppdatera sin yrkeskunskap och hålla sin utbildning aktuell kanske inte alltid tas 
tillvara.  
 
I Är informationskompetens överförbar? tar Pilerot och Hedman upp hur 
informationskompetens inte är något som lärs en gång för alla och varar livet ut. Plats och 
sammanhang är av stor betydelse (Pilerot & Hedman, 2009, s 7). Expertkunskap beskrivs som 
något som utvecklas över tid och som också kan ta olika former i olika sammanhang (Pilerot 
& Hedman, 2009, 11-12).  
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2.1.3 Bibliotekariers kompetenser 
 
Om bibliotekariers framtida kompetenser skriver en arbetsgrupp inom fackorganisationen 
DIK, som ingår i SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation), i en icke vetenskaplig 
rapport: Rapport från arbetsgruppen om bibliotekariens framtida yrkeskompetens. Själva 
kompetensbeskrivningen är diger, och författarna menar att de kompetenser som tas upp kan 
bli centrala för biblioteksorganisationer i en nära förestående framtid. Två frågor som ständigt 
återkommit i gruppens diskussioner är betydelsen av att kunna hantera förändringar i sitt 
arbete, benämnd som akademikerkompetens, och huruvida biblbiotekarier kommer att behöva 
vara specialister eller generalister. Specialist ser man som något man inte blir under sin 
utbildning utan i och genom arbetslivet. Behovet av både genereralister och specialister 
kommer att finnas, beroende på bibliotekets storlek och belägenhet. Större folk- och 
högskolebibliotek kommer troligtvis att efterfråga fler specialister.   
 
Kompetenserna som lyfts fram av arbetsgruppen har delats in i områden, med 
underkompetenser. Huvudkompetenserna utgörs av digitalisering, läsning, vetenskaplig 
kommunikation, deltagarkultur, pedagogik och handledning, marknadsföring och 
akademikerkompetens. De uppenbara områden som i regel skrivarverksamhet tycks relatera 
till är förstås läsning och framför allt underkompetensen att stödja utvecklingen av läs- och 
skrivförmåga kopplat till olika typer av medieformer. Under rubriken delatagarkultur skulle 
skrivarverksamhet främst kunna kopplas till underkompetenserna kompetens i deltagande, 
kommunikation och social kompetens samt kreativ kompetens entreprenörsegenskaper och 
pedagogisk kompetens. Under pedagogik och handledning kan skrivarverksamhet främst 
kopplas till kompetenserna; kunskap om hur lärmiljöer bör utformas, både virtuellt och 
fysiskt, kunskap om olika lärstilar och undervisningsmetoder samt kunskap om 
omvärldsbevakning och kunskapsdelning med kollegor. Potentiellt är skrivarverksamhet på 
bibliotek också under samma rubrik kopplat till förmåga att samarbeta med andra 
yrkeskompetenser och att arbeta uppsökande. Även rubrikerna marknadsföring och 
akademikerkompetens kan kopplas till skrivarverksamhet (DIK, 2011, s 22-23).  
 
Utöver detta står det bland annat under rubriken läsning mer utförligt om hur bibliotekarien 
behöver utveckla sina metoder främst i arbetet mot barn, då den traditionella aktiviteten 
bokprat inte räcker till (DIK, 2011, s 10). Under rubriken deltagarkultur står det bland annat 
att det kommer att krävas mod av bibliotekarien att skapa tillsammans med allmänheten (DIK, 
2011, s 14). I slutorden tas vikten upp av att bibliotekarierna har en egen uppfattning av vad 
deras yrke är till för att uppfylla. Att bibliotekarierna måste våga leda utveckling pröva och 
bevisa för andra, skapa eller ändra på bilden av varför de finns (DIK, 2011, s 21).         
 
2.2 Skrivarverksamhet 
 
2.2.1 Angränsande verksamheter 
 
2.2.1.1 Bokcirkelverksamhet 
 
I Läsargemenskapernas komplexa landskap. Om bokcirkelbegreppet och utvecklingen av 
svensk bokcirkelverksamhet, med speciellt fokus på folkbibliotekens och studieförbundens 
cirklar tar Kerstin Rydbeck upp hur ju bokcirkelverksamhet inte är någon ny företeelse, men 
att den svenska forskningen är begränsad och att det i huvudsak finns forskning kopplad till 
anglosaxiska länder. Hon lyfter fram det sociala och kollektiva läsandets praktik och 
definierar detta som kommunikation läsare emellan om litteratur och läsupplevelser, vilket i 
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regel handlar om vanliga läsare och inte proffstyckare eller litteraturkritiker (Rydbeck, 2013, s 
115). Hon tar vidare upp benämningar på olika typer av läsargemenskaper så som läsecirklar, 
bokcirklar eller litteraturcirklar, men att termerna används synonymt. Organisatoriskt kan 
bokcirklar indelas i två typer: För det första de cirklar som är knutna till folkbibliotek, 
studieförbund, bokhandel eller frivilligorgnaisation av något slag, vilka ofta får stöd, 
exempelvis bidrag till ledararvodet eller tillgång till lokal. Dessa benämns som bokcirklar 
med huvudman. Den andra typen kallas av Rydbeck för privata eller informella cirklar, vilket 
förklarar sig självt. Man kan också enligt Rydbeck tala om öppna cirklar, där deltagarna inte 
känner varandra från början och där intresset för läsning knyter samman dem, och slutna där 
andra kopplingar kan vara drivande (Rydbeck, 2013, s 116). 
 
Historiken kring cirkelbegreppet tas även upp av Rydbeck. Begreppet har sina rötter i 1800-
talets början och är kopplat till en frivillig, social bildningsfunktion, oftast i en sluten grupp. 
Den moderna bokmarknadens och den borgerliga offentlighetens utveckling påverkar också 
cirkelbegreppets utveckling vad gäller samlingar och bokbyten av då inköpta böcker. Enligt 
Rydbeck var det de liberala bildningcirklarna på 1850-talet som betydde mest för 
bokcirkelbegreppets utveckling. Där kunde människor från olika samhällskikt mötas. 
Bildningsverksamheten utvecklades senare i och med nya folkrörelsers framväxt, framförallt 
nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Då med benämningen studiecirklar. Kopplingen fanns 
senare kvar till studieförbunden, men även fristående cirklar fanns med i bilden och cirklar 
kopplade till bokbranschen växte så småningom fram (Rydbeck, 2013, s 118-121).    
     
2.2.1.2 Litteraturförmedling 
 
Åse Kristine Tveit skriver i Innganger: om lesing og litteraturformidling om hur 
bibliotekarien genom åren ofta koncentrerat sig på att stimulera till läsning och att hitta den 
rätt bok till den rätta låntagare. Bibliotekarier har ofta förlitat sig på att vara goda förmedlare 
med en bred litteraturkompetens, menar Tveit. Hon lyfter också fram hur bibliotekarier, 
speciellt de som är kopplade till folk- och skolbibliotek, ofta lägger mycket tid på 
litteraturförmedling i form av vägledande, litteraturarrangemang, skyltning, boktips på nätet 
eller genom utarbetande av boklistor (Tveit, 2004, s 21). Ofta riktas en del av denna 
förmedling mot grundskolan i form av exempelvis klassbesök, med bokorientering eller 
högläsning. I relation till detta skriver även Tveit, att bibliotekarierna är specialister på att 
organisera och finna litteratur med hjälp av kataloger och sökvertyg. Tveit framhåller att 
bibliotekarierna ofta gör en värdering av litteraturen i fråga om bokrecensioner som de skriver 
eller när de planerar sina inköp. Hon beskriver förmedlarens roll som en brygga mellan 
författaren och läsaren, med starka kopplingar till själva texten och distibutionen eller 
utlånandet av denna. Hon liknar bibliotekarien vid ett tryffelsvin som nosar upp tryffeln för att 
uppdragsgivaren ska kunna ta del av den. Tveit menar dock att läsaren ofta kan ha smalare 
och mer specialiserade intressen. Läsaren kan genom det också veta mer om sina 
specialintressen än förmedlaren i form av en bibliotekarie gör. Ibland sker en undervärdering 
av läsarens nivå hos förmedlaren och bibliotekarien, som tenderar att placera besökarens 
kunskap om litteratur lägre än sin egen (Tveit, 2004, s 24-28). 
 
Litteraturförmedling som en del inom bibliotekarieyrket går långt tillbaka i tiden. Bertil 
Jansson tar i Bibliotekarien: om yrkets tidiga innehåll och utveckling upp hur den visionära 
delen av utvecklingen leddes av Gabriel Naudé och Gottfried Wilhelm von Leibniz, vilka 
arbetade för att privata bibliotek skulle vara allmänna och sprida information om litteraturen 
som fanns där samt om nytillkommen litteratur. Detta till skillnad mot de tidiga bibliotek som 
ofta var kopplade till kyrkan eller universitet (Jansson, 2010, s 150-152).     
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2.2.1.3 Skrivpedagogik  
 
I magisteruppsatsen Hur blir en valnöt en skalnöt: Språkliga processer i kreativt skrivande 
med ungdomar riktar Malin Isaksson in sig på starten av skrivarworkshops i två 
ungdomsgrupper (Isaksson, 2014). Fokus ligger på olika former av praktisk kunskap som 
skrivpedagogen och författaren ser som centrala i arbetet. Det som tas upp är hur arbetet med 
språk och ord, skrivna och talade, är kopplat till såväl deltagarnas egna vokabulär som 
skrivpedagogens. Uppsatsen sätter ett fokus på problematiken i samspelet och i språket dem 
emellan. Isaksson beskriver hur hon i samtalet försöker knyta an till en frisörklass genom att 
leta ord från deras egen vokabulär och i deras vardag, för att senare göra kopplingar till poesi. 
Isaksson framhåller i sina exempel, vikten av att möta gruppen där den är och tillåta 
deltagarna att använda sin egen vokabulär, utan att värdera eller bedömma utifrån en egen 
förförståelse. Hon undersöker om språkinkluderande arbete är möjligt med det kreativa 
skrivandet som verktyg. Det som Isaksson i grunden tar upp handlar om att finna en 
kontaktyta till dem som man ska arbeta med dels i form av språk, men också i form av att visa 
sårbarhet och att inte dölja sina egna svårigheter med språket. Detta kan också vara en 
kontaktyta för eleverna mot läraren.    
 
2.2.2 Forskning om skrivarverksamhet på bibliotek 
 
När det gäller forskning inom det område som är kopplat till skrivarverksamhet på bibliotek 
är det ganska tunt. I regel utgörs den av det som Hoffman tar upp i sin magisteruppsats "'En 
extra grej på biblioteket' Skrivarverksamhet på folkbibliotek", nämligen av några 
magisteruppsatser och en del beskrivningar av projekt som utförts på folkbibliotek. Dessa 
beskrivningar syftar, enligt Hoffman, till att förmedla kunskap och inspiration kring 
anordnandet av liknande verksamheter (Hoffman, 2007, s 15-16). Hoffman tar också upp hur 
det är möjligt att ta in utomstående (exempelvis författare) eller sammarbeta med andra 
organisationer (exempelvis skolor) vid organiserandet av skrivarverksamhet på bibliotek. Hon 
lyfter också fram hur aktiviteten i regel riktar sig mot barn och ungdomar, men att det finns 
undantag exempelvis i Norge där verksamheten även riktats mot äldre.  
 
Hoffman koncentrerar sig i sin studie på vilka funktioner skrivarverksamhet kan ha på 
bibliotek, samt vilken plats skrivarverksamheter har i folkbibliotekets institutionella identitet. 
Hon kommer i sina slutresonemang fram till hur skrivarverksamheten ses av hennes 
informanter som en aktivitet som står utanför den vanliga verksamheten, vilken utgörs av 
förvaring och spridning av böcker. Skrivarverksamheten beskrivs också i svaren som en 
aktivtiet som förverkligar biblioteket som mötesplats, men även som en aktivitet som syftar 
till att vara lässtimulerande. Respondenterna ser också på skrivarverksamhet som ett sätt att 
förändra bilden av biblioteket som en institution där man förvarar böcker, och uppmuntra en 
deltagarkultur med besökare som kulturproducenter. Dock är verksamheten i behov av 
finansiering utanför folkbiblioteket, då den inte finns med i stadsbibliotekens budget. 
Verksamheten legitimeras genom folkbibliotekens funktion som kulturförmedlare, vilket är en 
traditionell del av bibliotekets identitet.  
 
Maria Börjesdotter tar även hon i sin magisteruppsats Amatörskrivande i en skrivarklubb upp 
att forskningen om skrivarverksamhet är tunn (Börjesdotter, 2006, s 34). Hon menar att det 
finns mer forskning kopplad till skolan och den synen på skrivande. Börjesdotter menar att 
den synen inte knyter an till det skrivande som återfinns skrivarklubbar. Hon menar specifikt 
att kreativt skrivande inte har en koppling till skolans kravbild och väljer därför att inte ta upp 
sådana exempel.  
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2.2.3 Arbete med skrivarverksamhet på bibliotek 
 
2.2.3.1 Verksamhetens innehåll  
 
I Ageing and Verbal Creativity - creative writing for the elderly in the library skriver Oddgeir 
Synnes (projektledare, med master i litteratur och bachelor i pedagogik) om hur han hållit i 
"creative writing courses" för äldre i Bergen och Hordalands län i Norge. Detta gjordes för att 
göra biblioteket till en mer attraktiv mötesplats för äldre. Den pedagogiska grundidéen 
utgjordes av synen på hur äldre har mycket erfarenhet, värdefull kunskap och kreativa 
färdigheter. Synnes menar att det poetiska språket kommunicerar detta på ett annat sätt än det 
rationella språket. Att använda rationellt språk för att berätta viktiga saker kan vara 
skrämmande, medan det poetiska språket ofta öppnar upp andra möjligheter till att 
kommunicera.  
 
Överlag i artikeln tar inte Synnes upp mycket om sin roll som arrangör, men det man kan 
utläsa är att han läser upp deltagarnas texter anonymt och bistår med positiva kommentarer 
angående delar av dem, såsom bilder, metaforer och liknande. Kursen utrycker ingen 
terapeutisk ambition, men man kan se betydelsen för deltagarnas liv uppger Synnes. Bland 
annat i hanteringen av svårigheter i livet såsom sjukdomar. 
 
Den pedagogiska metoden som formuleras och används av Synnes handlar om att man 
fokuserar på det som människor gör bra eller klarar av, inte på det som är mindre bra. Även 
om Synnes skriver att de också ger råd, då det i grunden handlar om lärande. Men den 
övergripande filiosofin är enligt Synnes att man inte ska döda en sångfågel. Även stämningen 
och öppenheten i gruppen lyfts fram som en grund för att deltagarna ska våga. Utmaningar att 
prova nytt men samtidigt behålla sin identitet uppmuntras också i skrivandet. 
 
Från bibliotekets synvinkel kunde Synnes se att aktiviteten ökade intresset för biblioteket och 
dess tjänster. Många deltagare hade inte skrivit tidigare och läste inte heller så mycket, men 
efter aktiviteten kunde Synnes se att de återvände till biblioteket för att finna litteratur som 
hade använts som förebilder under kursen (Synnes, 2002).      
 
I Creating poetry in the library tar bibliotekarien Dick Hastings upp hur han i Kalifornien 
hade ett mål att nå ut till dem som inte nås av bibliotekets tjänster i ett område med stor 
arbetslöshet. Med hjälp av ett konstnärligt stipendium gjordes en utredning om vad som 
behövdes i samhället, och man kom fram till att det saknades ett forum för textkritik, 
publikation och uppläsning för lokala författare.   
 
Metoden som användes var att varje människa som kom fick en chans att läsa, med valet att få 
eller inte få respons på sina dikter. Hastings lärde sig snart i hanteringen av gruppen att det 
krävdes att han höll en neutral position och ledde energin framåt i en positiv riktining.  
Publicering av deltagarnas texter kunde ske genom att kostnaderna delades inom gruppen. 
Även uppläsningar organiserades på olika platser bland annat med öppen scen. Hastings 
beskriver hur gruppen utvecklas mer och mer, från en cirkel på biblioteket till ett kollektiv 
som skriver tidningar, antologier och gör uppläsningar. Till sist så mycket att de väljer att 
avsluta de öppna mötena och gå vidare som en sluten grupp. Hastings menar att samhället, 
biblioteket och han personligen som bibliotekarie har haft stor nytta av denna möjlighet. Det 
som Hastings upplever att han utvecklat är sin kommunikation och sitt ledarskap av grupper 
relaterade till skrivande (Hastings, 1987).  
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Referens- och folkbibliotekarien Heather Prichard skriver i Write Here, Write Now Holding a 
Creative Writing Workshop Series at Your Library om hur hon höll i en workshop i kreativt 
skrivande, riktad mot unga mellan elva och femton år, under åtta veckor på sitt bibliotek. Det 
första Prichard beskriver är hur hon tillsammans med ungdomarna skapar regler för tillfällena, 
så som att inte avbryta eller skratta, för att låta ungdomarna veta att hon värdesätter deras 
åsikter. Hon lyfter fram att hon inte tror att inte många uppförandeproblem kommer att finnas 
med, då det rör sig om en frivillig aktivitet. Dock kan ett problem, menar hon, vara en låsning 
till skolans arbetssätt. Hon gjorde därför klart för deltagarna att detta inte skulle gälla under 
tiden de var tillsammans, utan att den tiden var till för att ha kul och vara kreativa. 
Uppläsningar och respons var tillvägagångssättet, och förtroendet deltagarna emellan växte.  
 
Programarrangemang var en del av Prichards arbetsuppgifter, och hon upplevde det som ett 
område där hon var väldigt lite förberedd genom sina tidigare studier på bibliotekshögskola. 
Förutom att erbjuda samma programpunkter som sin företrädare ville hon också utveckla 
någonting eget. Detta, plus att hon själv hade deltagit i en författarkonferens i fjärde klass och 
kom ihåg den positiva upplevelsen, ledde till utformandet av aktiviteten. I bakgrunden hade 
Prichard även kurser i kreativt skrivande från college, till sin hjälp. Prichard tar även upp hur 
hon vill uppmuntra alla bibliotekarier, även de utan den bakgrunden, att pröva. Hon menar att 
alla kan leda en framgångssrik skrivargrupp, om det bara är så att man vill ha en 
lågkostnadsaktivitet för en användargrupp som inte nås i större utsträckning idag. Prichard går 
vidare igenom detaljerna i sin planering av tillfällena, alltifrån målgrupp till deltagarantal, 
marknadsföring, kostnader och publicering. Hon framhåller att deltagarna i en skrivarcirkel 
förväntar sig att skriva under tiden för cirkeln och att aktiviteten bör planeras i förväg, med 
övningar och andra medel, vilka hon även bifogar referenser till. Vid sista tillfället för 
skrivaracirkeln bjuder Prichard in en professionell barnboksförfattare som föreläser för 
ungdomarna och ger respons på deras texter. Prichard lyfter fram hur kostnaderna i regel var 
små, och hur kostnaden för tiden som lagts ned av henne själv betalades tillbaka många 
gånger om i kontakten som etablerades med ungdomarna (Prichard, 2008).         
 
2.2.3.2 Kunskapsförmedling kopplat till skrivarverksamhet 
 
I inledningskapitlet "Om att göra en bok" i Skrivboken - Om att arbeta med skrivande och 
ungdomar på bibliotek tar Pia Borrman upp hur de som arbetade på Regionbibliotek 
Stockholm ville göra en fortbildning för dem som ville arbeta med unga och skrivande på 
bibliotek. Detta ledde till en kurs, i samarbete med skrivpedagogen Malin Isaksson, vilken 
fick namnet ”Ordet som verktyg”. Borrman beskriver hur femton bibliotekarier deltog och 
skapade skrivövningar, testade idéer och vässade verktyg. Till slut mynnade detta ut i 
Skrivboken. Tanken är att denna ska kunna användas på biblioteken, och att den i grunden ska 
vara ett praktiskt verktyg i form av olika tips på övningar och sammanhang från verkligheten, 
fritt nedladningsbara och tillgängliga för alla bibliotekarier som vill pröva. Boken tar upp allt 
från rena övningar till att även inkludera skrivandet i redan befintlig verksamhet och riktat 
mot olika grupper av ungdomar. När de sökte projektpengar för boken, betonade Borrman, att 
den skulle rikta sig specifikt mot bibliotekarier, och att en sådan bok inte fanns sedan tidigare.   
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3. Teori 
 
I Operational definitions of expertise and competence undersöker Richard W. Herling de 
grundläggande kännetecknen för expertis och utvecklar en operationell definition av 
begreppet. I grunden gör han detta ur ett organisationsperspektiv på personalavdelningen och 
som en viktig faktor i utveckling av verksamheter. Han lyfter fram hur frågan om vad expertis 
är har varit omstridd länge och att ett antal böcker har skrivits i ämnet. Herling menar dock att 
man organisatoriskt, detta till trots, ganska enkelt kan få fram en operationell definition 
genom att gå igenom två större teoretiska perspektiv, nämligen ett kognitivt perspektiv 
kopplat till psykologi och ett kunskapsingenjörsperspektiv kopplat till utveckling av artificiell 
intelligens. Dock är begreppet svårdefinerat, svårt att komma överens om och också 
svårmätbart, men Herling väljer att lyfta fram det som disciplinerna delar i synen på expertis.  
  
Expertis defineras härefter av Herling (Herling, 2000, s 11-16) som den optimala nivå en 
individ kan eller förväntas prestera på inom ett speciellt område av mänsklig aktivitet. 
Generellt menar Herling att expertis ofta ses som ett förfogande över överlägsna färdigheter 
eller överlägsen kunskap inom ett speciellt studieområde. Expertis ses också också som 
skicklighet uppnådd endast genom erfarenhet och träning. Dock menar att Herling att det inte 
finns några direkta definerade sätt att mäta expertis, och att detta gör begreppet svårbestämt. 
Expertis är något som Herling menar kan kvantifieras, då det finns flera sorters expertis flera 
definitioner. Olika ämnesområden lyfter fram olika kvaliteter i termen. Något som delas kan 
vara att expertis är ett dynamiskt tillstånd av konstant lärande samt att expertis är 
domänspecifik, och att det finns få bevis för att en person som har höga kvaliteter inom ett 
område kan overföra dessa till ett annat.  
 
Expertis och dess komponenter utgörs av kunskap, erfarenhet och problemlösning.    
Herling menar att kunskap i regel återfinns i alla modeller över expertis och att det ofta 
förekommer olika eller flera typer av beskrivningar. De två valda teorierna som ligger till 
grund för definitionen är överens om två punkter rörande kunskap kopplat till expertis, att den 
också blir domänspecifik genom själva kopplingen. Kunskap ses också som en interaktiv 
komponent och ett krav för expertis, men det är inte expertis i sig själv, då många kan ha 
kunskap, men inte den typen av riktad kunskap som expertis innebär (Herling, 2000, s 14). 
Erfarenhet, menar Herling, är av stor betydelse precis som kunskap, att alla experter också är 
erfarna. Han lyfter fram att det för att nå mästarnivå av expertis krävs 10 000 till 20 000 
timmars erfarenhet. Graden av expertis är så klart också kopplat till kvaliteten och kvantiteten 
på själva erfarenheten. Herling lyfter fram hur det i regel brukar innebära 10 års kombinerade 
studier med  relaterad arbetslivserfarenhet.   
 
Herling menar att problemlösning och individers förmåga att lösa problem ofta är kopplade 
till expertis. Han konstaterar att detta ses som en kärnkomponent inom expertisbegreppet. 
Problemlösning utgörs ofta, menar Herling, av någon form av sökande för att uppnå ett mål. 
Problem defineras som en icke rutinartad, men meningsfull aktivitet. Här spelar även 
erfarenhet en roll och experter ses ofta som progressiva problemlösare. Problemlösning hos en 
som inte är expert på något ofta styrs av väl inlärda rutiner. Kompetens defineras som en 
yrkesutövares potential för att använda specifika uppsättningar av kunskap och färdigheter i 
dessas rätta kontext (Herling, 2000, 12 & 17). Termen kompetens definierar  Herling som att 
man har en förmåga att göra något tillfredställande, inte utomordentligt utan snarare närmare 
en minimalt acceptabel nivå. Herling menar att i en föränderlig värld som utvecklas allt 
snabbare krävs inte bara kompetenta individer för att hänga med, utan också anställda som 
presterar optimalt. Herling skriver att färdigheterna och kunskaperna för att uppehålla ett 
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system eller en organisation är helt annorlunda än den expertis som krävs för att förändra och 
förbättra en organisation eller dess system. Men han menar också att flera kompetensområden 
kan vara underliggande till en expertis. Herling menar att mätandet av expertis i grunden 
handlar om att jämföra utförandet av handlingar och att experter ofta maximerar effektiviteten 
och effektfullheten i dessa.  
 
Herlings definition kommer att utgöra min teori och appliceras på materialet för att lyfta fram 
hur bibliotekarier ser på expertis och kompetenser kopplat till skrivande verksamhet på 
folkbibliotek. Den kommer också att användas för att diskutera vilka kompetenser som är 
relaterade till själva arbetet med skrivande verksamhet i en bibliotekskontext. Teorin kommer 
att även att användas för att lyfta fram vilken karaktär de utmaningar och problem som 
kommer med skrivarverksamhet kopplat till bibliotek har, både i arrangerandet och i själva 
utförandet. Teorin kommer också att användas för att diskutera expertisbegreppet i 
förhållande till skrivarverksamhet och dess kopplingar till folkbibliotekets karaktär    
 
4. Metod och material 
 
4.1 Val av metod 
 
Inför studien har jag genomfört en observation av en skrivarcirkel och auskultationer på ett 
bibliotek som erbjöd den verksamheten. Det lade grunden för angreppssättet i den här studien. 
Jag har valt en kvalitativ intervjuform för att fördjupat kunna utforska de teman som uppkom 
under detta observationen och auskultationerna vilka beskrivs i inledningen. De värden som 
jag är ute efter är av en kvalitativ karaktär och det grundlägger valet av min metod. Värdena 
utgörs av personliga uppfattningar och tankar hos bibliotekarier och förhåller sig till deras 
sammanhang beskrivna med deras egna ord. Studien rör sig således i ett abstrakt resonemang 
rörande tankar och formulerade åsikter kring bibliotekariernas egna uppfattningar om sin 
livsvärld. Detta kommer att försöka ågripas så precist som det går (Kvale & Brinkman, 2014, 
s 47). Den kvalitativa forskningsintervjun är inte till för kvantifiering och abetar med ord samt 
precision i beskrivningar av intervjupersonens livsvärld.  
 
En semi-strukturerad intervjuform har jag valt som utgångspunkt för min intervjuguide. 
Frågorna i sig rör sig överlag lite mer åt det strukturerade hållet än det ostrukturerade inom 
formen (Bryman, 2008 s 415-416). Detta för att bättre kunna behålla kopplingen till 
forskningsfrågorna. Dock är mellanrummen mellan frågorna öppna för eventuella följdfrågor 
som dyker upp, och själva angreppssättet till intervjuformen är semi-strukturerat, med en stor 
öppenhet för följdfrågor kopplade till det informanterna själva tar upp. Därför är också antalet 
frågor förhållandevis få och följdfrågorna opreciserade, detta just för att behålla öppenheten 
för olika synvinklar.   
 
4.2 Urval 
 
Det urval som jag har gjort är i grunden ett målstyrt urval så tillvida att jag letade fram 
bibliotek som har en skrivandeverksamhet och kontaktade i förstahand dessa. Vidare kom jag 
i kontakt med bibliotekarier som hade erfarenheter av skrivande på bibliotek och bad dem att 
rekommendera andra som jag kunde kontakta. Detta kan benämnas som ett "snöbollsurval" 
(Bryman, 2008, s 435). Jag har även fått tips och kontakter från mina kurskamrater på 
bibliotekarier med en koppling till eller ett intresse för skrivande. 
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All kontakt med intervjupersonerna innan intervjuerna ägde rum togs via epost. Efter att en 
initial förfrågan om vilja att delta besvarats jakande skickades ett informationsmail ut där 
studiens syfte, konfidentialitet och samtycke förklarades. (Se Bilaga 2.) 
 
De som intervjuas i studien har varit eller är verksamma bibliotekarier på folkbibliotek och 
har haft en koppling till arbete med eller ett intresse för arbete med skrivarverksamhet. Fyra 
av de sex intervjuerna utfördes på plats, medan de övriga två utfördes över telefon på grund 
av geografiska skäl. En sjunde intervju hade bokats in, men deltagaren kom inte, ombokning 
diskuterades, men på grund av tidsbrist kunde sådan inte genomföras. 
 
4.3 Etiska överväganden 
 
Samtycke, konfidentialitet och presentation av studiens syfte är något som tagits hänsyn till 
och informerats om både i själva mailet om studien samt vid intervjuernas början (Eriksson-
Zetterqvist & Ahrne, 2011, s 48-53). Återkoppling och genomläsning likaså. Även frågor om 
eventuella strykningar eller förtydliganden har getts vid varje intervjutilfälle (Zetterqvist & 
Ahrne, 2011, s 41). Tre av deltagarna har valt att läsa igenom intervjutranskriptionerna och 
sedan godkänt dem. En gemensam bedömning gjordes i dialgog med en av informanterna att 
om en del togs med, så skulle det kunna leda till identifikation. Varpå en strykning gjordes i 
samråd mellan oss. Anonymisering av deltagarna och deras bibliotek har gjorts. Alla deltagare 
har givits pseudonymer. Alla informanter utom en uttryckte en vilja att ta del av uppsatsen 
efter dess färdigställande. Överlag har jag försökt utföra studien hänsynsfullt gällande 
tillvägagånggssätt, tidsåtgång och platsval för att passa deltagarna i största möjliga mån 
(Wildemuth, 2009, s 236).      
 
4.4 Genomförande av semistrukturerade intervjuer 
 
Två av sex intervjuer var alltså tvungna att utföras över telefon på grund av geografiska skäl. 
Kvale och Brinkmann lyfter fram telefonintervjuer som en möjlighet för att nå människor på 
andra platser (Kvale & Brinkmann, 2014, s 190). Detta är något som även Bryman tar upp 
som utökande av de geografiska möjligheterna. Bryman skriver också att det finns vissa 
belägg för att skillnaderna mellan telefonintervjuer och vanliga intervjuer är små. Dock tar 
Bryman upp vissa saker som man bör ha i åtanke när man utför telefonintervjuer, bland annat 
att det är lättare att bryta en telefonintervju än en intervju på plats, och detta gör att formen 
inte lämpar sig så väl för längre intervjuer. Även kroppspråket går förlorat, vilket kan leda till 
en minskad känslighet från intervjuarens sida. Tekniska svårigheter gällande inspelning bör 
också tas in i övervägandet (Bryman, 2011, s 433). Överlag gick genomförandet av 
intervjuerna bra, och deltagarna upplevde att det kändes bra för dem. Telefonintervjuerna 
fungerade också bra, dock var det vissa problem med störningar och mottagningen under en 
kort del av en intervju, men det löstes genom omfrågor, och ingenting gick förlorat till följd 
av detta. De informanter som intervjuades över telefon tyckte att det fungerade bra överlag. I 
grunden försökte jag använda mycket följdfrågor och anpassa min intervjuteknik efter det 
intervjupersonerna själva tog upp, genom att följa upp det som kändes relevant för 
sammanhanget extra noga.  
 
4.5 Analysmetod 

Min undersökning har ingen ambition att vara generaliserbar utan handlar istället om att lyfta 
fram intervjudeltagarnas åsikter och tankar, genom en noggrann transkribering och 
redovisning med inarbetade citat. När intervjuprocessen tog sin början startade också arbetet 
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med transkriberingarna av intervjuerna i sin fullständiga form. En tematisering av materialet 
ägde sedan rum (Bryman, 2008, s 528). Typen av tematisering som jag använder mig av tar 
sin grund i den teori som jag valt att använda. De definitioner av expertis och kompetens och 
kategorier som Herling benämner kopplade till dessa är de som har använts vid indelningen 
av materialet. Detta benämns av Wideberg som ett teorinära förhållningssätt. Widerberg tar 
också upp hur man kan grunda sin tematisering i materialet, i ett så kallat empirinära 
förhållningssätt. Jag har försökt att röra mig mellan ett empirinära förhållningssätt och det 
teoretiska i grunden då Widerberg lyfter fram att det är fruktsamt att använda dessa i 
kombination. Detta har främst gjorts i underkategorier till Herlings definitioner kopplat till 
studiens inriktning och det som informanterna tar upp i resultat och analysdelen. Detta 
angreppssätt användes för att behålla öppenheten för andra tolkningar, för att kunna utmana 
teorin och samtidigt se något nytt (Widerberg, 2002, s 145). Widerberg framhåller också att 
det ofta görs också en filtrering av materialet genom att teman uttrycks i teoretiska termer. 
Materialet filtreras också genom det teoretiska perspektiv studien har. Detta syftar till få syn 
på det som inte sägs eller tystnaden som Widerberg kallar det (Widerberg, 2002, s 144-146). 
Hon belyser att det materialet inte talar om är minst lika viktigt som det som sägs. Temana 
exemplifieras överlag genom citat i texten. Jag har i regel låtit citaten vara som de är, vissa 
hummanden eller stakningar har bortsetts från för tydlighetens skull. I övrigt har referat 
använts med en betoning på att återge så exakt som möjligt det som informanterna säger. 

4.6 Tillförlitlighet och Äkthet  

Eftersom replikerbarhet och kvantifierbarhet inte är relevant för min undersökning på grund 
av det kvalitativa angreppssätt jag valt, väljer jag att över lag koncentrera mig på de 
alternativa kriterier som Bryman presenterar för kvalitativ forskning (Bryman, 2008, 354- 
358), så som tillförlitlighet, äkthet och dess underrubriker. Det som jag framför allt har 
försökt göra under intervjuer och efter är att ställa kontrollerande frågor så att jag har 
uppfattat rätt, men också att erbjuda återkoppling till de informanter som ville efter intervjuns 
slut. Studiens specifika karaktär gör eventuellt att resultaten inte är så överförbara, då 
kontexten och ämnet är väldigt litet. Jag har försökt att redogöra för alla delar i studien så 
utförligt som möjligt inom ramen för uppsatsens omfång. Min egen bakgrund inom skrivande 
och min egen förförståelse för ämnet är något som självklart har präglat studiens karaktär. 
Min ambition har varit att sätta fingret på ett område som är viktigt för mig själv och som jag 
tror kan vara viktigt även för bibliotek i framtiden. Detta präglar delvis studiens utförande 
men självklart har en strävan funnits att vara så objektiv i syn på resultaten som möjligt. 
Informanter har även valts ut på grund av deras koppling till skrivarverksamhet på bibliotek, 
då främst kopplat till arrangerandet och ledandet av densamma. Även detta får ses som en 
tydligt vald inriktning från min sida och en avgränsning som ringar in studien  

5. Resultat och analys 
 
5.1 Presentation av informanterna och deras bakgrund 
 
Informant 1 "Sara"  
 
"Sara" arbetar på folkbibliotek med ett anslutande kulturhus och med inriktning mot 
skönlitteratur, främst inköp, och arrangering av programverksamhet. Bland annat anordnar 
hon skrivarcirklar och författarbesök. Ofta i samarbete med olika studieförbund och 
därigenom skrivpedagoger. Hon leder inte själv skrivarverksamhet, men fungerar som 
presentatör. "Sara" arbetar främst med marknadsföring och organisering kopplat till 
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skrivarverksamhet, vid sidan av vanliga arbetsuppgifter såsom diskpass. Utöver 
bibliotekarieutbildningen har hon läst litteraturvetenskap.  
 
Informant 2 "Tove" 
 
"Tove" arbetar på ett mindre folkbibliotek och är filialsföreståndare med huvudansvar på 
vuxenavdelningen. Hon har även hand om kassa, biljettsystem, IT- ansvar och till hösten om 
verksamheten med digital delaktighet. Detta utöver vanliga arbetsuppgifter som pass vid 
informationdisk. "Tove" har hållit i skrivarcirklar på bibliotek, men inte som bibliotekarie, 
utan som skrivpedagog. Hon försöker passa in skrivande i biblioteksarbetet vid tillfälle, men 
får sällan utrymme för det på grund av att annat prioriteras högre. "Toves" bakgrund är att hon 
har studerat pedagogik steg ett på högskola. Hon är även utbildad skrivpedagog på 
folkhögskola. "Tove" har också många universitetspoäng kopplade till skrivande samt har gått 
på flera folkhögskolekurser och andra fristående kurser kopplade till skrivande.  
 
Informant 3 "Ulrika" 
 
"Ulrika" arbetar idag på ett stadsbibliotek med anslutande kulturhus och med inriktining i 
huvudsak mot vuxna och inköp av skönlitteratur. Hon är även delarrangör av arrangemang 
som exempelvis författarbesök och skrivarcirklar i samarbete med olika studieförbund och 
skrivcirkelledare. "Ulrika" har även, utöver vanliga arbetsuppgifter, ansvar för bibliotekets 
facebooksida och blogg. Tidigare har "Ulrika" utbildat sig till socionom och har arbetat som 
det, innan hon blev bibliotekarie.  
 
Informant 4 "Vera" 
 
"Vera" arbetar idag på regionbibliotek, men talar mest utifrån sin bakgrund som 
ungdomsbibliotekarie, då hon bland annat hade hand om en blogg, olika aktiviteter för 
ungdomar och arrangerade, höll i eller bakade in skrivarverksamhet i biblioteksarbetet. Utöver 
detta hade hon vanliga bibliotekarieuppgifter. Hon har hållt i en skrivarcirkel för vuxna under 
tre träffar. Hon har givit enskild skrivhandledning på bibliotek som en del av sin praktik för 
skrivpedagogutbildning. Då skickade deltagarna in text, varpå ett enskilt textsamtal hölls 
mellan "Vera" och deltagaren. De flesta av skrivaraktiviteterna har hon genomfört utan 
skrivpedagogutbildning, vilket var något som hon byggde på med senare. "Veras" bakgrund 
är att hon har gått en skrivpedagogutbildning på folkhögskola, att hon är litteraturvetare och 
har tidigare även läst pedagogik.  
 
Informant 5 "Patrik" 
 
"Patrik" arbetar som ungdomsbibliotekarie på ett stadsbibliotek med ansvar för inköp av 
böcker och media till biblioteket, men också för planering av evenemang och projekt, utöver 
vanliga arbetsuppgifter. "Patrik" arrangerar och håller i en skriv- och skaparcirkel riktad mot 
unga tillsammans med en kollega som är mediepedagog. Hans bakgrund ligger i ett eget 
intresse för skrivande av låttexter och noveller sedan unga år.   
 
Informant 6 "Robin" 
 
"Robin" arbetar som ungdomsbibliotekarie på ett folkbibliotek i anslutning till ett kulturhus, 
med ansvar för inköp av litteratur och ungdomsavdelningen. "Robin" ansvarar även för 
programpunkter och arrangemang, bland annat arrangerar och leder han en skrivarcirkel och 
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bokar författarbesök. Femton procent av "Robins" tjänst är avsedd för ledande och planerande 
av skrivarcirkeln, vilket kulturskolan finansierar. Kulturskolan finansierar också själva 
cirkeln. "Robins" bakgrund ligger i ett eget skrivvande iform av bokmanus.   
 
5.2 Expertis 
 
5.2.1 Yrkesexpertis 
 
Det man kan säga om deltagarnas i studien syn på sin expertis som bibliotekarier är att det rör 
sig om en ganska enhetlig syn, och att den överlag är kopplad till litteraturförmedling av 
något slag. "Patrik" och "Robin" är de som anknyter tydligast till detta. "Robin" lyfter fram att 
han tycker att hans specialitet är bokprat med klasser och att presentera böcker, vilket också är 
det han upplever som roligast i yrket. "Patrik" är inne på en liknande linje, men han upplever 
att hans styrka som bibliotekarie ligger i att träffa ungdomar i en bokcirkel och genom 
samtalet och mötet få ungdomar att känna sig välkommna och delaktiga."Tove", "Sara" och 
"Ulrika" anknyter indirekt till någon form av litteraturförmedling i och med att de upplever 
sin expertis som bibliotekarier vara kopplad till litteraturkännedom. "Tove" menar att hon i 
det stora hela boktipsar hela tiden och gentemot olika målgrupper. Hon har hållit i en mängd 
olika bokcirklar och utöver det har hon ett eget läsintresse. Genom detta upplever hon att hon 
har byggt upp en hyfsad bokbank i repertoaren. "Sara" upplever till exempel att hennes 
kännedom om skönlitteratur är hennes specialitet. Hon utrycker det så här:  
  

 
Det är väl kännedom om skönlitteratur och även, eftersom att jag har jobbat ganska länge, 
att jag har byggt på den efterhand. Att jag, jag kommer ihåg även sånt som var efterfrågat 
förr, lite längre tillbaka som man kanske inte har koll på om man är yngre, jag vet inte. Det 
är något som byggs på och är ganska mycket ett erfarenhetsbaserat yrke ändå. 

 
 
"Ulrika" är i mångt och mycket inne på samma linje och lyfter fram att hon under åren har 
blivit ganska duktig på att hålla koll på den litteratur som ges ut, i och med att hon sköter 
inköp. Hon håller koll genom en mängd olika kanaler, så som radio, tv, recensioner och 
bokbloggar. Detta sträcker sig även utanför hennes arbetsliv och in i ett personligt intresse för 
litteratur. Både "Sara" och "Ulrika" upplever litteraturkännedom som starkt 
erfarenhetsanknytet, vilker kan ses som intressant i sammanhanget. På så vis kopplar de också 
sin egen expertis till något som de har utvecklat efterhand i sitt yrkesliv. Utöver det som 
knyter an till litteraturförmedling kan man lyfta fram hur "Veras" svar sticker ut mest. Hon ser 
mötet med människor som sin expertis. "Vera" utrycker det så här:  
 

 
Vad jag kan bäst? Oj. Om man säger när jag jobbade på bibliotek får jag nästan utgå från, 
det jag hade mest användning av kom inte från bibliotekshögskolan måste jag säga, utan 
det var väl vad jag har jobbat med och utbildat mig till tidigare och det har med pedagogik 
och pedagogiska frågor att göra. 

 
 

”Vera” upplever också att mötet med människor är viktigt i yrket och att mycket inom 
pedagogiken knyter an till det. De andra bibliotekarierna är också inne på mötet med 
människor men då med en tydligare koppling till litteratur, vilket inte "Vera” ger ett direkt 
uttryck för (även om man naturligtvis kan tänka att det är det mötet handlar om). Det som är 
intressant är att hon framhåller att hennes expertis inte är något som hon har lärt sig under 
utbildningen till bibliotekarie, utan under annan pedagogisk utbildning. Detta får ses som en 
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intressant avstickare. "Patrik" och "Tove" lyfter också fram att de har ytterligare 
expertisområden utöver dem som är kopplade till litteraturförmedling och 
litteraturkännedom."Patrik" upplever att han har en expertis i hur han som bibliotekarie i 
planeringsarbetet kopplar an till en grundad idé om bibliotekets ideologi och dess 
demokratiska och utjämnande grunduppdrag i samhället. "Tove" framhåller även sin expertis 
inom teknik och teknikförmedling, samt kopplingen mellan detta och samhällservice, på ett 
mindre bibliotek. "Patriks" och "Toves" syn på expertis ger uttryck för att det går att ha mer 
än en expertis som bibliotekarie, vilket är en intressant tanke.     
 
5.2.2 Expertis kopplat till skrivarverksamhet 
 
I synen på expertis kopplat till skrivande verksamhet på bibliotek framkommer det tydligt en 
konflikt mellan dem som arrangerar och leder och dem som enbart arrangerar 
skrivarverksamhet. I huvudsak har de olika syn på vad som utgör expertis, men också hurvida 
en expertis i traditionell mening, kopplad till skrivande är nödvändig i ett 
bibliotekssammanhang. Det som de är eniga om är främst att förutsättningar finns för att hålla 
i skrivarverksamhet, om man har ett eget intresse av det. "Sara" som är arrangör menar att hon 
litar på att skrivpedagogen håller i innehållet, och att hon upplever denna som otroligt 
kompetent och som ett proffs. Hon framhåller att ledaren både är snart utbildad svensklärare, 
skrivpedagog och helt förberedd. Detta är viktigt, menar hon, eftersom deltagarna ska kunna 
få ut det de förväntar sig av en sådan kurs. "Sara" säger att hon inte hade velat leda själv, och 
att hon inte skulle kunna göra det heller utan en massa förberedelser. I grunden menar hon att 
hon skulle kunna, om hon hade haft det som intresse samt skrev och gick kurser själv."Ulrika" 
som också är arrangör är inne på samma linje och betonar att det för att säkerställa kvalitén är 
viktigt att det är en författare som leder skrivarcirkeln, helst med många års dokumenterad 
erfarenhet av skrivande och skrivarcirklar. Hon uttrycker sig såhär om varför det är viktigt: 
 
 

Att deltagarna som kommer dit är nöjda och att de tycker att de utvecklas. Att det är en 
person som har bra pedagogik med sig. Är duktig på att lära ut och se de olika individerna. 
Det handlar ju oftast om lite kortare skrivövningar, att de har bra övningar att jobba med. 

 
 
"Ulrika" skulle heller inte vilja hålla i en skrivarcirkel, hon anser sig inte ha kompetens för att 
göra det. De två arrangörerna "Sara" och "Ulrika" betonar tydliga kvalifikationer hos ledarna i 
form av formella utbildningar eller dokumenterat författarskap genom utgivning och 
referenser, men också erfarenhet av att tidigare ha lett skrivarcirklar. Detta anser de viktigt 
kopplat till kvalité. 
 
"Tove och "Vera", som både är bibliotekarier och utbildade skrivpedagoger, lyfter fram ett lite 
öppnare perspektiv på ledande av skrivarverksamhet på bibliotek. Det är inte alls lika 
anknutet till formella kvalifikationer och dokumenterade erfarenheter. De tillskriver helt 
enkelt inte expertisen lika stor betydelse i sammanhanget, utan för dem är det mer 
intressebaserat, ofta i anknytning till vad man kan göra där man står. De framhåller olika 
perspektiv man kan ha eller nivåer som man kan lägga sig på i aktiviteten, ett lekperspektiv 
upplever de som lika stor möjlighet som experthandledning i sammanhanget. "Vera", som har 
haft en funktion som ledare och arrangör, tror inte att man måste gå en 
skrivpedagogutbildning för att kunna leda skrivarverksamhet, utan att man som bibliotekarie 
skulle våga att prova sig fram lite mer utifrån där man är. Hon poängterar att det finns en 
mängd handböcker med övningar. Hon framhåller också att det även beror på hur man är som 
person, om man har intresse och att utbildning och erfarenhet förstås hjälper till. "Vera" 
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betonar också att man inte behöver ta sig själv på så stort allvar, man kan lämna över en del 
av ansvaret till dem som deltar. Hon menar att man i sin ledarroll inte behöver vara den som 
sitter inne med all kunskap och utrycker sig så här:  
 
 

Ja men sen också att kanske inte ta sig själv på så jättestort allvar, att också lämna över en 
del av ansvaret till de som är där. Som med bloggen för unga, att också låta dem styra det 
ganska mycket. Då behöver man ju inte kunna allting heller. Det är väl det som är så skönt. 
Att man liksom delar på ansvaret hur det här blir, så behöver jag inte vara den som sitter 
inne med allting. Och det var ju också skönt just när jag kom till den här bloggen så hade 
jag inte hållt på någonting med bloggar, men det var ju vissa där i början som hade hållt 
på att blogga på andra håll, hade egna bloggar. Och kunde mer än vad jag kunde. 

 

 
Detta är även något som "Robin" berör när han berättar att han brukar delta i skrivövningarna 
själv för att skapa samhörighet och kontakt men också för att tydliggöra att det inte är skola 
det handlar om och dess traditionella lärarroll. "Tove", som förutom sin roll som bibliotekarie 
också har haft en funktion som skrivpedagog kopplad till skrivarcirklar på bibliotek, tror att 
man kan klara att hålla en skrivarkurs hyfsat som bibliotekarie om man har gått en del 
skrivarkurser och varit med och gett respons privat. "Tove" berättar om hur hon tänkte när 
hon hade skrivarcirklar, innan hon gick sin skrivpedagogutbildning. Hon uttrycker det så här: 
 

 
Jag kan ju säga hur jag tänkte innan, för jag hade några cirklar innan jag gick den här 
skrivpedagogutbildningen. Och då valde jag att, det var både unga och äldre, alltså 
ungdomar från 13 år och uppåt till hur gammal man än blir. Så att då blandades det i 
åldrarna ganska mycket och då valde jag att göra mycket skrivlekar. Skrivuppgifterna gick 
ut på att man lekte, så att man samtidigt lärde känna varandra och det är ju ett sätt att leka 
med ord och. Men man får ju inte ihop en roman på det, utan man lär sig ju skriva 
samtidigt. 

 
 
Även "Vera" och "Robin" framhåller leken och lekfullheten som ett tillvägagångssätt, särskilt 
när det gäller ungdomar. "Robin" och "Patrik" som inte har någon utbildning inom skrivande, 
men ett eget intresse av olika slag, tar upp ett erfarenhetsgrundat tillvägagångssätt. Dels  
prövar de sig fram i sitt utförande, dels utvecklar de en fungerande form och ett arbetssätt med 
grunden i sitt eget skrivande. "Robin" tar upp hur hans tillvägagångssätt när han började 
mycket handlade om trial and error, och att man ganska snart märker vad som funkar, 
utvecklar det och kastar bort det som inte fungerar. "Patrik" utrycker sig så här om processen 
att leda en skriv- och skaparcirkel: 
 

 
Ja men det är en vanesak och man använder ju olika metoder, trix som man vet har 
fungerat tidigare gånger, och helt enkelt har vi etablerat en form som funkar. Första 
gångerna var det lite prövande och så förstår man ju efter ett tag vad som funkar. Och så 
renodlar man den formen. 

 
 
Ytterligare ett perspektiv på den traditionella expertisen kopplat till skrivande ger "Tove" och 
"Robin". "Tove" tar upp hur hon har gått och fortfarande går skrivarkurser, bland annat för 
professionella författare, och att dessa överlag ser likadana ut, att de pratar om samma saker 
hela tiden, men att hon samlar ihop guldkornen i deras metoder och sparar dem. "Robin" tar 
också upp hur de vid hans skrivarcirkel för ungdomar hade en professionell författare som 
hyschade och pekade med hela handen vid övningar, och att ungdomarna var väldigt 
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missnöjda med det. Han menar att man kan vara hur kompetent som helst som författare, men 
om man har fel ingång i mötet med ungdomar kring skrivande i ett frivilligt 
bibliotekssammanhang, så kan det lätt bli väldigt fel. 
 
5.3 Kompetenser 
 
5.3.1 Centrala yrkeskompetenser och skrivarverksamhet  
 
De kompetenser inom bibliotekarieyrket som bibliotekarierna framhåller som relaterade till 
och användabara vid skrivarverksamhet på bibliotek är i första hand kopplade till 
expertisområdet litteraturkännedom. Detta både vid det praktiska tillfället och vid själva 
arrangerandet av verksamheten. "Patrik" lyfter exempelvis fram litteraturkännedom som 
något som kopplar an till skrivande verksamhet. Han uttrycker det så här: 
 

 
Varje gång så har vi ju med oss exempel på det temat vi har i form av böcker, från 
biblioteket och så. När vi presenterar ämnet så gör vi det utifrån böcker i samlingen och 
utifrån läsning och kultur på olika sätt, så där har jag ju en nytta av det. Och sedan även 
när vi ger feedback och sådär så kan man använda den litteraturkännedom man har och 
kanske referera till eller på olika sätt inspirera deltagarna, på samma sätt som man gör när 
man möter dem här nere. Det är ju lite samma röst som jag använder i skrivarcirkeln som 
när jag möter ungdomar i rummet på biblioteket. 

 
 
Även "Tove" menar att hon använder sin litteraturkännedom väldigt mycket. Hon använder 
också en typ av informationsförmedling, om hur man inhämtar kunskap om skrivande, hur 
man tar sig vidare med text vid bearbetning eller relaterat till utgivning av olika slag. Det man 
kan säga är att alla av dem som leder skrivarcirklar samstämmigt relaterar till 
litteraturkännedom, "Vera" understryker exempelvis att kopplingen mellan 
litteraturkännedom och hennes kunskaper som bibliotekarie från utbildningen inte finns. Hon 
hänvisar istället till sin bakgrund som litteraturvetare. "Vera" menar också att 
litteraturkännedom och lusten att läsa och prata om text ligger väldigt nära skrivandet. 
"Robin" anser att litteraturkännedom eller kännedom om olika ungdomsboksförfattare hjälper 
honom när han ska boka in författarbesök till skrivarcirkeln. De som endast arrangerar 
skrivarverksamhet, "Sara" och "Ulrika", ger inte uttryck för att det är några direkta skillnader 
mellan att arrangera skrivarverksamhet och andra arrangemang med en utomstående part, utan 
det är helt enkelt en del av deras uppdrag som bibliotekarier.   
 
De kompetenser som kan vara relevanta och aktuella för bibliotek idag, i informanternas svar, 
kan exempelvis vara hur läsande och skrivande är sammankopplat, men också i 
uppmuntrandet av besökarna till ett medskapande och ett aktivt deltagande. "Tove" tar upp 
hur det enligt styrdokumenten egentligen inte är bibliotekets roll att arbeta med skrivande, 
men att man kan förmedla läslust genom skrivande. Hon anser att det är viktigt att biblioteket 
ser till att folk skriver också, för om ingen skrev så skulle inte vi som bibliotekarier ha något 
att arbeta med. "Vera" menar också att skrivande är en del av ett läsfrämjande uppdrag. Hon 
anknyter även till skapandet av ett bibliotek tillsammans och det demokratiska i uppdraget, att 
skapa relationer mellan människor. Läsfrämjande och det demokratiska uppdraget är även 
något som "Patrik" knyter an till. Han anser att biblioteket kan vara en plats där unga blir 
uppmuntrade, då det inte finns så många sådana platser i samhället för dem som är 
intresserade av skrivande. "Robin" menar också att det finns samband mellan att arbeta skriv- 
och läsfrämjande. Han framhåller även att det arbetet gör biblioteket till en livfull, kreativ och 
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skapande plats som blir intressant att besöka och stimulerande att arbeta på. "Sara" tar också 
upp hur hon upplever skrivande och läsande som sammankopplade. Hon uttrycker det så här: 
 

 
Ja alltså skrivande och läsande hänger ihop väldigt mycket helt enkelt, det ena genom det 
andra tror jag. Sedan ska ju biblioteket också vara ett forum där medborgarna själva ska få 
vara medskapare. Det kan man vara genom att läsa en bok på ett sätt, men man är ju mer 
aktiv när man själv producerar någonting, såsom text. Det är ju väldigt kul om man har 
möjlighet att göra det tycker jag. 

 
 
"Sara" berättar att skrivande är en av få saker i programverksamheten just nu som kopplar an 
till medskapande. "Ulrika" tror att det finns ett behov av att uttrycka sig, och att det är många 
som sitter på kammaren och skriver. Hon tror också att det är en viktig uppgift för biblioteken 
att skapa ett aktivt deltagande i litteraturvärlden genom att satsa på skrivande, men hur man 
gör det är en annan fråga, upplever hon. Man kan säga att alla informanterna överlag är 
väldigt eniga om kopplingen till biblioteket, och att det handlar om att läsande och skrivande 
är sammansvetsat. De relaterar också till bibliotekets uppgift att arbeta lässtimulerande och att 
det också kan vara ett forum för medskapande. I grunden kan man även här relatera detta till 
deras upplevda expertis i form av litteraturförmedling. Kopplingen mellan kompetenser 
relaterade till skrivande och den expertisen är inte så långsökt. Litteraturförmedling används 
exempelvis av flera informanter i anslutning till skrivtillfällena som en inspriation för 
deltagarna. Medskapande på bibliotek upplevs som något som är önskvärt och en kompetens 
som eftersträvas och även detta knyter an till biblioteket ganska tydligt.  
 
Deltagarna ger å andra sidan uttryck för att skrivarverksamhet är något annat än exempelvis 
en mer traditionell verksamhet i form av bokcirklar och att det finns tydliga skillnader mellan 
dessa båda. Skillnaderna mellan bokcirklar och skrivarcirklar tar deltagarna upp som att det är 
mer personligt med med skrivarcirklar, samt att graden av fokusering, kreativitet och 
personligt intresse är större. "Vera" anser att en skrivarcirkel är öppen både för läsande och 
skrivande, men att det i en bokcirkel säkert kan finnas många som har en spärr mot att skriva. 
Hon menar att man i en bokcirkel kan vara helt inriktad på själva läsningen. "Tove upplever 
bokcirklar som något mer flyktigt, att man läser boken lite allmänt sedan går man vidare till 
nästa. På en skrivarcirkel finns ett lärande som fortsätter efter själva tillfället. Men hon 
upplever också att en likhet kan finnas i de teman som man analyserar text utifrån, om man 
har en driven bokcirkelgrupp, vilket dock är väldigt ovanligt. "Patrik" ser de två som olika, då 
bokcirkeln endast är ett samtal. Men han upplever att detta också kan vara krävande i fråga 
om en konstant koncentration så att inte samtalet dör ut. Han menar att med skrivarcirkeln 
händer det lite olika saker inom formen, som en presentation av teman, enskild skrivartid och 
uppläsningar. "Ulrika" menar att det finns skillnader mellan bok- och skrivarcirklar, hon 
uttrycker det så här: 
 

 
Bokcirkeln är ju mer av ett samtal där man utgår från boken och ens egna upplevelser. 
Håller du i en skrivarcirkel så är du ju där för att deltagarna ska få med sig någonting mer. 
Att de ska lära sig någonting, att de får uttrycka sig på ett annat sätt än när man diskuterar 
en bok. Så det är ju en mycket mer aktivt sätt att träffas i en skrivarcirkel än i en bok eller 
läsecirkel. Det ställer större krav på den som leder tillfället. Sen tycker jag att ska det bli 
en bra bokcirkel så ställer ju det också lite krav men inte på samma sätt tycker jag. 
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"Sara" upplever det som ett mycket större ansvar om man ska ge respons på folks resultat. 
"Robin" lyfter fram hur det med skrivarcirkeln också ofta blir något skapat som kan bevaras, 
men att det sällan blir det med en bokcirkel. Informanterna är överlag samstämmiga i att de 
två aktiviteterna inte är särskilt lika varandra, även om exempelvis "Tove" ser vissa likheter. 
Det verkar som att informanterna upplever att det krävs olika kompetenser för att leda en 
bokcirkel och en skrivarcirkel. På så vis anknyter kanske inte skrivande verksamhet och dess 
kompetenser lika tydligt i själva utförandet till annat angränsande och mer traditionellt 
bibliotekariearbete såsom bokcirklar.  
 
5.3.2 Övriga yrkeskompetenser 
 
De kompetenser som bibliotekarierna annars finner viktiga i sitt yrke kan kopplas till sociala 
funktioner, kontakter och möten, men även allmänbildning och läsintresse.  
"Vera" framhåller mötet med männsikor och vikten av tid, kunskap och träning i själva det 
samspelet. Men hon menar att man också måste kunna väldigt mycket som bibliotekarie, 
inklusive bland annat om system och böcker. "Tove" anser att det är viktigt att kunna ta 
människor, att läsa av så att man inte ger för mycket information. Men även att man har ett 
allmänt intresse för att hjälpa människor. "Tove" lyfter även fram att det är bra att kunna 
teknik, då man i regel får alla möjliga frågor. "Robin tar också upp hur det är viktigt med 
sociala kontakter, han uttrycker det så här: 
 

 
Något som är särskilt viktigt att kunna. Någonting som har blivit väldigt viktigt som kanske 
går stick i stäv med den stereotypa bilden av bibliotekarier, är att man måste ju vara 
ganska social, för det är mycket sociala kontakter. Och det har blivit mer och mer så känns 
det som att man ska ha sociala kontakter och man ska vara väldigt öppen och man ska 
gärna röra på sig och promota biblioteket på platser där man förr kanske inte har varit. 
Tillexempel har vi haft samarbete med fritidsgården. Att man är där, så att man inte bara 
kan stå bakom lånedisken. Så man måste verkligen röra på sig och göra biblioteket 
tillgängligt så att det syns på kartan. 

 
 
"Sara" betonar vikten av att vara allmänbildad, att ha ett öppet sinne, att kunna associera åt 
rätt håll och att inte vara för inskränkt i sitt eget tänkande. "Ulrika" är inne på samma linje och 
framhåller bred allmänbildning och läsintresse. Hon tar också upp förmåga att arbeta i grupp 
och samarbeta med andra. Hon menar att social kompetens är bra att ha, då man i regel träffar 
mycket folk i yrket. Den som avviker lite från de andra och den ende som direkt tar upp 
informationskompetens, även om han i övrigt är inne på samma linje i är "Patrik". Han talar 
om vikten av att kunna ge service, och rollen som vägledare i mötet med främmande 
människor. Han menar att detta bör kombineras med ett intresse för litteratur och kultur, men 
också med en informationkompetens, att kunna vara en brygga mellan besökare och en för 
dem komplex samling. Överlag är det väldigt samstämmigt även här, och huvudspåret handlar 
om möten och sociala kontakter, även om man kan se vissa avstickare i form av hur yrket 
innebär att man måste kunna väldigt mycket och vara förberedd på alla frågor.  
 
5.3.3 Övriga yrkeskompetenser och kompetenser för skrivarverksamhet 
 
De kompetenser kopplade till skrivarverksamhet som lyfts fram som viktiga av 
bibliotekarierna är dels grundade i praktiska saker i skrivandet, dels behandlar de också 
gruppdynamik och hur man pratar om text. "Robin" framhåller den sociala biten, att vara 
socialt kompetent, som något som är viktigt att kunna i arbetet med skrivande verksamhet. 
Han menar att lyhördhet är väldigt viktigt, och att man kan vara jättekompetent som 
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författare, men ändå misslyckas i mötet med ungdomar i detta sammanhang om man är för 
fyrkantigt läraraktig. "Vera" tar upp att det är viktigt att veta vad man säger när man möter 
någon som skriver, att man kan prata om en text utan att värdera den. "Patrik" tar också upp 
samtalet, särskilt med ungdomar, och förmågan att skapa ett bra klimat i gruppen. Han menar 
att erfarenheten från yrkeslivet och ett eget skrivande är något viktigt att ta med sig in i det 
samtalet. Han tror också att om man själv har deltagit i skrivarkurser, får man i sin roll som 
ledare en större förståelse för vad deltagande innebär. "Patrik" säger att hans tillvägagångssätt 
liknar en lektion, där deltagarna förhoppningsvis lär sig något nytt, men att det finns en 
betoning på lustfylldhet, frivillighet och fritid. "Tove" menar att hur verksamheten läggs upp 
också styr vad som krävs av ledaren, och hon säger: 
 

 
Det beror på hur man lägger upp verksamheten. Vad man ska ge själv om man säger så. 
Ska du ha en sådan verksamhet där du sitter som en ren lärare, där du kan säga att det här 
är en bra text, det här är en dålig text då måste du ha läst mycket och ha språket och den 
biten. Men man kan ju välja att inte ta sig den rollen, genom att ha en responsgrupp. Det 
här är ju inte lektörsarbete vi håller på med, utan vi svarar på hur vi uppfattar texten. Vi 
går inte in på språket så, utan hur mottages texten. 

 
 
"Tove" menar också att det finns en del som är bra att ha kunskap om när man arbetar med 
texthandledning, exempelvis, miljöbeskrivning, karaktärsbeskrivning och hur man bygger en 
historia. Det som knyter an mellan de kompetenser som av bibliotekarierna upplevs som 
relaterade till yrket och kompetenser kopplade till skrivarverksamhet är de sociala delarna. 
Själva mötet med andra människor och hur man hanterar det, samt vad man säger och hur 
man läser av andra människor. Det som skiljer sig är naturligtvis att det i en skrivarcirkel 
handlar om en grupp människor, vilket i och för sig anknyter till "Ulrikas" svar om samarbete 
i grupp. De praktiska delarna skiljer sig förstås också åt, Man kan se exempel på detta i 
"Toves" svar som berör ren kunskap om hur man skriver och i till exempel "Patriks" svar om 
hur man i sin yrkesroll genom informationskompetens utgör en brygga mellan besökaren och 
samlingen. Den praktiska kunskap som bibliotekarieyrket förutsätter och den som krävs i 
utförandet av skrivarverksamhet är ganska olika till sin karaktär. Man kan dock ta med sig 
vissa former av social yrkeskompetens in i skrivaraktiviteten.  
 
När det gäller både synen på expertis och kompetenser i relation till skrivande på bibliotek 
hänvisas till erfarenheter av olika slag. Erfarenheter ses som förutsättningar för 
expertkunskap, men man anser också att man kan skapa sina egna erfarenheter genom att lära, 
göra och pröva. Detta kan i större utsträckning kopplas till ett utvecklande av kompetenser i 
ett sammanhang, att man klarar av att göra något bra, men inte i form av en expertis i vidare 
mening. Ofta kopplas detta också till ett grundläggande intresse för och tidigare erfarenheter 
av skrivande hos bibliotekarien. Kompetensbegreppet kopplas inte här till en minimal 
acceptabel nivå utan snarare till ett brinnande intresse för skrivande. En minimal acceptabel 
nivå hade snarare kunnat vara ett rutinartat ledande, men informanterna beskriver hur de gör 
för att utveckla och anpassa verksamheten. De erfarenheter som informanterna i regel lyfter 
fram som viktiga för ledandet av skrivarverksamhet är formell utbildning (även om den i viss 
mån inte benämns som nödvändig av majoriteten så hjälper den till), tidigare erfarenhet av 
skrivande och yrkeslivserfarenhet. Ett flertal informanter tar upp hur de själva, baserat på 
intresse och utan formell utbildning, har prövat sig fram på olika sätt. I regel har de utgått från 
skrivhandledningar och  annan litteratur samt inspiration från andra skrivcirkelledare. "Vera" 
menar att hon innan sin skrivpedagogutbildning utgick från böcker och skrivhandledningar. 
Genom detta byggde hon upp en sorts bank av övningar som hon kunde använda och anpass 
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efter tillfälle. Hon koncentrerade sig också på ett lekfullt förhållningssätt, som exempelvis att 
göra biblioteksrummet till deltagarnas genom att skicka ut dem i samlingarna för att leta ord. 
"Robin" tar upp liknande exempel som stafettskrivning, där man viker över så att den som 
skriver endast kan se det som personen före skrev. "Robin" menar att han i början lade ribban 
alldeles för högt och ställde för skollika krav. Han framhåller även han hur han har läst in sig 
på litteratur om skrivande. Han utrycker det så här: 

 
 
Ja, det har jag gjort i och med att jag började från noll. jag hade ju ingen utbildning att 
falla tillbaka på, så då fick jag ju låna en massa böcker på bibblan och sitta och läsa och 
samla på mig. Och sen när vi har haft gäster så har de haft med sig massa bra övningar. Så 
där har jag ju plockat upp också. 

 
 
”Robin” menar dock att han genom sin tidigare erfarenhet av skrivande, har mycket i det att 
falla tillbaka på, när han exempelvis vanligen själv deltar i skrivarcirkelns övningar. Bland 
annat tar han upp fantasi och tidigare texter som inspiration. "Robin" belyser ganska tydligt 
att ungdomarna reagerar positivt på hans deltagande i övningarna, och att de reagerar negativt 
på eventuella mer traditionella lärosätt. Han beskriver det såhär: 
 

Ja jag brukar faktiskt försöka att vara med för annars blir det ofta att man är magistern 
som sitter där och tittar på, men jag vill gärna vara med. Det är en ganska öppen grupp 
också så det brukar inte vara några problem med att folk läser det som de har skrivit eller 
så. Och då brukar jag ju läsa det jag har skrivit också. 
 

 
"Robin" tror att han hade avskräckt ungdomarna om han inte hade ändrat sitt 
tillvägagångssätt, det hade bara upplevts som extra skoltid annars, tror han. Han vill fokusera 
mera på att ha roligt än på att producera text. "Patrik" betonar att han tidigare inte har känt att 
han har kompetensen för att hålla i en skrivarcirkel själv, i och med att han inte har utbildning 
för det. Men i hans fall var det av stor betydelse att hans kollega, som arbetar som 
mediepedagog, hade ganska mycket erfarenhet av skriv- och skaparcirklar sedan tidigare. Han 
understryker att det kan vara väldigt bra att hitta någon att samarbeta med, då det tillför 
någonting ytterligare och förenklar arbetet i sig.  
 
Det man kan sluta sig till är att erfarenhet ses som en ganska viktig grundförutsättning både 
för expertis och kompetenser, men även för utvecklandet av nya kompetenser, att våga 
försöka utveckla dessa i ett sammanhang kopplat till bibliotek och skrivande verksamhet. De 
som enbart arrangerar skrivarverksamhet och inte har ett personligt intresse för skrivande har i 
regel, som tidigare nämnts, en annan syn på expertis än de som själva leder verksamheten. De 
med ett eget intresse för skrivande ser att man kan utforma aktiviteten på olika nivåer, 
exempelvis en leknivå och en seriösare nivå, beroende på var man befinner sig och vad syftet 
är. Detta knyter i ett bibliotekssammanhang an till utvecklande av kompetenser och 
erfarenheter av verksamheten. De som enbart arrangerar ser snarare en utkristalliserad nivå, 
mycket tydligare kopplad till formellt underbyggd expertis, men vidhåller samtidigt att det går 
att hålla i skrivarverksamhet baserat på intresse som bibliotekarie.  
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5.4 Utmaningar  
 
5.4.1 Yrkesutmaningar 
 
De utmaningar, kopplade till yrket, som tas upp är yrkets föränderliga karaktär med många 
användarfrågor som kanske inte alltid är biblioteksrelaterade, men också att det kan vara 
utmanande att nå ut till målgrupper och marknadsföra arrangemang. "Sara och "Tove" lyfter 
fram att man som bibliotekarie kan få frågor om i princip vad som helst. "Sara" menar att 
biblioteket idag får fylla så många olika behov hos människor, även sådant som det kanske 
inte har kompetens för, exempelvis viktiga frågor som hjälp med ansökningar till 
migrationsverket och bankärenden. Hon menar att det finns en bild av att biblioteket har 
svaret, både hos enskilda besökare och andra samhällsinstitutioner. Detta finns även inbyggt i 
förväntningarna på själva rollen som bibliotekarie, att man ska veta svaret eller ta reda på 
svaret på frågan som kommer in. Även "Tove" lyfter fram att man kan få frågor om precis 
allt, även om det inte är ens jobb direkt, exempelvis frågor om installering av dataprogram 
eller om trasiga Mp3 spelare. Hon menar att man ändå försöker hjälpa till så gott det går. 
Detta förefaller vara en utmaning som påverkar arbetet i stort. De sätter fingret på 
referensarbete som ett område med stora behov, svårigheter men också möjligheter i form av 
förtroendet från allmänheten. "Sara" och "Ulrika" delar uppfattningen att yrket inte är statiskt 
utan ändras hela tiden."Sara" lyfter fram yrkets föränderliga karaktär, att i princip allt är 
utmanande, hon uttrycker sig så här: 
 

Ja allt är ju utmanande, det är ju ett yrke som förändrar sig väldigt mycket och man undrar 
vad som kommer att hända framöver. Det är ju omvärldsbevakning och se att det man gör 
är relevant, men också att man ska uppfylla målen och nå de grupperna som politiker vill. 
Så det är väl alltid ett arbete med det. Och sen är det ju litteraturförmedling och hur man 
ska göra det på bästa sätt. Och hur man ska tolka våra mål och sådär. 

 
 
"Ulrika" framhåller också att det är ett varierande yrke men att arbetsuppgifterna därför aldrig 
blir enahanda och ofta är roliga, även om de också kan vara utmanande ibland. Hon tar upp 
samordning och planering av arrangemang med exempelvis kulturhus som utmanande, 
särskilt kring datum och att få tag på folk i första hand. Men också att marknadsföra och locka 
folk till sjävlva arrangemangen."Patrik och "Robin" delar båda uppfattningen att det är svårt 
att nå ut och marknadsföra."Patrik" tar upp svårigheten att locka folk och speciellt 
målgruppen ungdomar till arrangemang och till läsning, då det är så mycket som händer i 
deras vardag och råder en stor konkurens om deras fritid. "Robin" är inne på exakt samma 
spår och menar att det är svårt att nå ut till ungdomarna genom mediebruset, men att man får 
arbeta med marknadsföring i samband med klassbesök eller affischering på exempelvis 
fritidsgårdar för att nå alla, inte bara de som kommer till biblioteket. Det som informanterna 
tar upp här knyter i grunden inte an till bibliotekariers upplevda expertis inom yrket utan till 
en mängd andra områden som i detta fall kan benämnas som kompetenser. Dessa 
kompetenser kopplar i många fall an till expertisområden som litteraturförmedling eller 
litteraturkännedom, exempelvis genom marknadsföring och omvärldsbevakning. 
Informanterna ger också delvis uttryck för att yrket är föränderligt vilket torde innebära att 
dessa kompetenser ändras över tid. Att knyta an till måltolkning, måluppfyllelse och att nå ut 
till prioriterade målgrupper upplevs även det som en utmaning, detta i kontrast till den 
omvärldsbevakning som krävs för att hålla bibliotekets aktiviteter relevanta, så att de lockar 
besökare. Bibliotekarierna arbetar helt enkelt efter samma ledord som befinner sig i yrkets 
grund rörande tillgängligörande av samlingar, men kopplat till nya kompetenser, arbetssätt 
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och utmaningar. Informanterna framhåller hur det har blivit allt viktigare med marknadsföring 
för att synliggöra biblioteket för prioriterade målgrupper så som ungdomar.  
 
5.4.2 Arrangemangsutmaningar 
 
Informanterna upplever också en del utmaningar som är kopplade till själva arrangerandet av 
skrivarverksamhet. I grunden har de som arrangerar inte någon speciell utbildning för 
programarrangemang, förutom några kurser. "Sara" framhåller att det ibland känns som att 
man skulle ha gått någon projektledarutbildning. Hon menar att hon har lärt sig arrangerandet 
efterhand och samlat på sig erfarenheter. Hon framhåller också att alla typer av 
programverksamhet kräver liknande förberedelser och någon form av samarbete. I regel 
använder hon sin erfarenhet av att ordna andra kurser och få ihop samarbeten också vid arbete 
med arrangering av skrivarcirklar. Men hon tror inte att man måste vara just bibliotekarie för 
att kunna annordna en skrivarcirkel. "Robin" tar upp hur själva arrangerandet har mycket att 
göra med samordning och kontakter exempelvis i fråga om övriga arrangemang, ledigheter 
och pengar. "Ulrika" betonar ansvaret att marknadsföra och att lösa det praktiska vid själva 
arrangemanget i form av lokaler och välkomnande, utöver bokningen och diskussioner om 
arrangemanget med ledaren. Det informanterna framhåller rörande den arrangerande delen av 
yrket belyser också hur mycket av det de gör är starkt erfarenhetsbaserat och inte knutet till 
någon egentlig utbildning. Bibliotekarierna definierar inte marknadsföring eller samordning 
som en expertis, inte heller omvärldsbevakning och i detta fallet får de således ses som 
föränderliga kompetenser i yrkets karaktär. Det är något de gör för att de måste göra det helt 
enkelt för att nå ut, eller för att kunna uppfylla målen. I arrangerandet av skrivarverksamhet 
kan samarbete vara en viktig kompetens. I "Saras" fall handlar det om samarbeten med 
studieförbund och skrivpedagoger, de har sina egna marknadsföringskanaler som samverkar 
med bibliotekets. I "Ulrikas" fall handlar det om samarbete med en fristående skrivpedagog, 
som också har egna marknadsföringskanaler och kontakter som fungerar som också 
samverkar med bibliotekets. Man skulle kunna tänka sig samarbetet som en kompetens som 
kopplar samman andra kompetenser i den här frågan.I arrangerandet är en ytterligare 
utmaning att stämma av mot övrig verksamhet. I fråga om "Ulrikas" och "Robins" fall då 
deras bibliotek ligger i relation till kulturhus, blir det extra viktigt. Ett annat samarbete som 
inte alltid upplevs som utmanande kan röra sig om det ekonomiska, som i "Saras" fall där 
studieförbundet betalar ledarens lön, tar betalt av deltagarna och lånar bibliotekets lokaler. 
Eller som i "Robins" fall när kulturskolan betalar femton procent av hans lön och bekostar 
författarbesök och skrivarcirkeln på biblioteket.  
 
De utmaningar som folkbibliotekarierna mer specifikt tar upp gällande arbetet med skrivande 
verksamhet, handlar i regel om att få tid eller möjlighet, eller just samarbeten. Andra 
utmaningar som lyfts fram är definitionen av vad kreativt skrivande innebär i och för själva 
marknadföringen av aktiviteten. "Sara" upplever att det tar ganska mycket tid att bygga upp 
fungerande samarbeten, hon menar att man bygger upp kontakter efterhand och att det inte är 
jättelätt att få till något bara för att man själv vill det. Mycket, även marknadsföring, fungerar 
genom personlig kontakt, menar hon. Hon anser även att studieförbundets och 
skrivpedagogens kontaktnät och kanaler kan hjälpa till i arbetet. "Sara" som arbetar sjuttiofem 
procent upplever att hon inte har så mycket tid, på grund av att det är så mycket annat som ska 
göras. Bland annat kan det, när arrangemang ska in i programmet, bli extra stressigt, när man 
inte får svar från olika kontakter. "Vera" upplever en svårighet i marknadsföringen och att 
tiden kanske inte räcker till för det, och uttrycker det så här: 
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Ja det är väl det här att definiera vad det är man gör, skrivande kan ju vara många saker, 
man kan ju få hjälp med skoluppgifter eller, med just kreativt skrivande är det ganska svårt 
att sätta ord på vad man menar, för de som inte vet vad kreativt skrivande är. Det finns ju 
ett stort behov av att skriva en bra jobbansökan också, men just det här kreativa är ju 
någonting annat, kreativt skrivande eller skönlitterärt skrivande. Det brukar vara ganska 
svårt hur man ska presentera det. 

 
 
"Vera" ser också ett behov av ytterligare planeringstid för arbetet med skrivande verksamhet 
till själva genomförandet. "Tove" berättar om hur det på hennes bibliotek inte har varit 
prioriterat med skrivarverksamhet, och hur hon upprepade gånger försökt få ha 
skrivarworkshops, men att liten bemaning och bibliotekslagens inriktning på tillgänglighet 
och mångfalld många gånger går före. En gång gjordes ett försök men då var det inga 
anmälningar. "Tove" försöker annars hitta vägar att till och från passa in skrivandet i 
befintliga verksamheter. Bland annat ser hon biblioteksverksamheten digital delaktighet som 
en möjlighet, där hon kanske kan passa in skrivandet, till exempel i kombination med 
inlärning av programmet word. Hon berättar också att hennes bibliotek separerar från skolan 
just nu och att hennes chef har sagt att det kanske kommer att bli fler möjligheter efter det. Att 
få lov att ha skrivarverksamhet lyfter hon fram som den största utmaningen. Mycket i det som 
bibliotekarierna tar upp berör utmaningar kopplade till tid, prioriteringar, målanpassning, att 
nå ut och att få ihop samarbeten av olika karaktär. I grunden är det kopplat till det aktuella 
bibliotekets förutsättningar, dess utmaningar, ifråga om storlek, område och prioriteringar . 
Informanterna framhåller att det inte alltid är så lätt att få till något bara för att man vill det, 
vilket leder tanken fram till att sjäva beslutsfattandet inte ligger i deras händer. Samtidigt 
verkar krävas en hel del till bibliotekarieyrket relativt löst kopplade kompetenser, om man ska 
lyckas driva igenom något idag. Att försöka anpassa skrivarverksamheten till mer prioriterade 
verksamheter så som "Tove" planerar skulle kunna vara ett tillvägagångssätt.   
 
5.4.3 Utmaningar kopplade till ledandet av skrivarverksamhet 
 
Övriga utmaningar relaterade till skrivande verksamhet som informanterna tar upp är att lära 
sig någonting nytt, och lite annorlunda, och hur man kan lära sig under tiden. "Robin" 
upplever till exempel inte att han har någon tidspress, utan att han hinner allt inom tiden som 
han har avsatt i sitt arbete, alltså femton procent av arbetstiden. Han anser istället att en 
utmaning ligger i att hålla uppe intresset för skrivandet hos deltagarna, så att de inte tappar 
fokus och att det blir för flamsigt under tillfällena. Han upplever att ha kortare skrivövningar 
hjälper mot detta, och att sänka kraven på deltagarna och koncentrera sig på att de har kul 
också gör det. Detta är något som han lärt sig och anpassat med tiden. "Patrik" menar att det 
har varit utmanande för honom att göra något nytt och uttrycker sig så här: 
 

 
Jo men det har varit överlag utmanande, alltså på ett sätt, som de flesta andra uppgifter 
som jag har här på arbetsplatsen, är jag väldigt van vid. Det har jag gjort väldigt mycket 
och det är liksom inget nytt. Medans det här är ju den grejen som är ny, där har jag en 
väldigt framträdande roll. Där jag står i centrum och ska hålla en lektion mer eller mindre. 

Så det har varit utmanande hela grejen. 
 
 
Han tycker att det har vart extra utmanande då han inte har någon utbildning inom fältet, 
förutom en kurs på bibliotekshögskolan som delvis berörde pedagogik. "Patrik" upplever 
också att det har varit väldigt kul och utvecklande på grund av att det är någonting nytt. Han 
känner det som att han har klarat av någonting som han inte visste att han kunde.  
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"Tove" ser en utmaning kopplad till själva genomförandetillfället, att det kan vara lite klurigt 
att arbeta med en grupp där ingen känner varandra och att där förklara på vilket sätt man 
arbetar med respons, eftersom hon upplever att det kan vara lite känsligt. Hon tycker att det 
hjälper om man diskuterar igenom saken innan och att man är tydlig. Alltså att man sätter upp 
lite regler så att alla inte bara pratar fritt. Hon upplever också att det är viktigt att arbeta med 
förbättringar av text och inte vara för snäll, men att det samtidigt kan vara känsligt, då många 
som skriver ofta i början identifierar sig med sin text väldigt starkt. "Tove" ser det som en 
utmaning att i en gruppdiskussion hantera dels dem som känner att de inte kan så bra, dels 
dem som upplever att de kan väldigt bra. "Vera" berättar att hon en gång, som en del av sin 
praktik under skrivpedagogutbildningen, höll i enskild skrivhandledning på biblioteket. Detta 
upplevde hon som extra roligt, och ser att en utmaning skulle kunna vara att försöka nå de 
barn och unga som sitter hemma och skriver, fast kanske inte syns. Hon upplever också att en 
utmaning hade varit att inte enbart i första hand arbeta med lekfullheten utan att också kunna 
nå dem som redan skriver engagerat, fast som kanske inte ger sig till känna så lätt.  
 
Det som tas upp som utmaningar kopplade till själva genomdrivandet av aktiviteten handlar 
ofta om ett inkännande av vilken nivå man ska lägga sig på, därtill ett eventuellt inläsande och 
insamlande av övningar eller teman, men också utmaningar gällande pedagogik, metoder och 
gruppdynamik uppmärksammas. Mycket handlar helt enkelt om vilken bakgrund och 
erfarenhet man har som bibliotekarie och i vilket syfte man har verksamheten eller vilka 
målgrupper man vill nå. Deltagarna genomdriver ofta övningarna med ett lekfullt perspektiv, 
men "Vera" lyfter också fram en utmaning i att fördjupa sig och nå dem som kanske vill något 
mer. "Robin" provade att lägga ribban högt, men upplevde det då som för likt skolan, och att 
ungdomarna tröttnade. Mycket handlar om avvägningar kring nivån och anpassningar i 
stunden.     
 
5.4.4 Ekonomiska utmaningar 
 
Angående finansieringen av skrivarverksamhet så kan en utmaning vara finansieringen av 
verksamheten."Ulrika" framhåller det inte som en utmaning direkt men säger såhär kopplat 
till hur deras skrivarverksamhet kan finansieras i framtiden:   
 

 
Ja i det här fallet så var det biblioteket som arvoderade den här kvinnan då, de här två 
tillfällena. Den här gången kostade det ingenting för deltagarna. Men i och med att det var 
lite på försök så ville vi att det skulle vara helt gratis. Deltagarna behövde inte betala 
något denna gången, men blir det fler gånger så kan det hända att vi får ta en liten avgift 
från deltagarna då.  

 
 
Dessa tillfällen har riktat sig mot sextiofemplussare. "Sara" tar inte heller direkt upp det som 
en utmaning, men berättar att de på hennes bibliotek har samarbetat i tre år med en utbildad 
skrivpedagog, och att finansiering sköts av studieförbundet som också tar ut en avgift av 
deltagarna och betalar skrivpedagogens lön. Verksamheten äger rum i bibliotekets lokaler, 
och det finns en gemensam planering och marknadsföring. Hon konstaterar att detta är en av 
få saker som man betalar för på hennes bibliotek. I andra fall, som exempelvis större 
författarprogram, kan det röra sig om en mycket symbolisk summa, bara för att sälja biljetter 
och därigenom få veta hur många som kommer, säger "Sara". Denna skrivarcirkel riktar sig 
också mot vuxna. "Sara" tar också upp att när det kommer till kurser mot ungdomar så brukar 
det inte kosta något.  
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Den enda som lyfter fram finansieringen som något direkt problematiskt är "Tove". Hon tar 
upp att hon var cirkelledare och kopplad till ett studieförbund tidigare, och att hon då fick sin 
lön från studieförbundet, samt att biblioteket lånade ut lokalen på kvällstid. Att hon kunde 
vara där på kvällstid menar hon berodde på att hon samtidigt arbetade som vikarie på 
biblioteket. Just vid det tillfället var det gratis, eftersom det var ungdomar blandat med vuxna, 
berättar "Tove". Men hon berättar också om hur det vid ett annat tillfälle var så att deltagarna 
fick betala själva, och att hon upplevde det som väldigt konstigt när det var på biblioteket. 
"Tove" beskriver varför det kan vara svårt att arbeta med skrivande verksamhet som 
bibliotekarie såhär:  

 
 
Jo men det är lite så, för att du ska ju jobba som bibliotekarie på din abretstisd, så tas det 
ju från arbetsuppgifterna. Då är det någon annan som får göra mina arbetsuppgifter som 
jag skulle gjort då eller ett diskpass, eller vad det är. Så då kostar det ju biblioteket. Så 
därför så tycker biblioteken om att andra kommer in och har i våra lokaler. Och det gäller 
ju egentligen allting, språkcaféer eller vad man än ska ha. 

 
 
Hon upplever också att det är svårt att få till andra arrangemang, genom exempelvis skapande 
skola, när man redan arbetar heltid, för det i så fall skulle behövas en övertidsersättning från 
kommunens sida.                       
 
6 Diskussion 

6.1 Diskussion av teorin 
 
Mitt teoretiska analysverktyg hämtat från Herlings operationella definition av 
expertisbegreppet kopplat till personal i ett organisationssammanhang (Herling, 2000) har 
som regel i studien tjänat sitt syfte. Genom att sätta fingret på de begrepp i expertis och 
kompetens, som kopplar an till mycket inom professionsforskningen, tas deras användning 
upp till diskussion genom i specifikt, avsmalnat sammanhang i form av skrivarverksamhet på 
bibliotek. I studien har jag i första hand riktat in mig på de båda relaterade expertis och 
kompetensbegreppen och försökt att koppla ihop dessa med övriga byggstenar i form av 
kunskap, erfarenheter och problemlösning, i enlighet med Herlings definition. Det man kan 
säga om själva byggstenarna är att kunskap får ses som något som i den här studien berörs i 
vidare mening. Detta innebär att det inte beskrivs i detalj, utan mer är något som finns med i 
anslutning till alla de andra begreppen. Detta också på grund av att expertis defineras som en 
form av riktad kunskap i studien. Därför har jag gjort valet att inte gå in på och utreda 
kunskap som byggsten specifikt så som det används i Herlings modell. Om man skulle utreda 
kunskap också tror jag att detta hade tagit fokus från den huvudsakliga innebörden i studien, 
mer än vad det skulle tillfört. Med detta menar jag att diskussionen antingen hade hamnat på 
en detaljnivå i form av specifika kunskaper eller på en mer övergripande nivå om större 
kunskapsmassor i högre grad. Jag hoppas att kunskapsbegreppet lyser igenom i materialet 
ändå, som något som är klart relaterat till expertis och kompetensbegreppen.  
 
Teorin har överlag fungerat väl och varit användbar i själva studien. Det som man kan ta upp 
är hurvida själva expertisbegreppet har relevans, på det sätt som Herling skriver, i 
utvecklandet av en organisation av personalen. Kopplat till den specifika verksamheten 
skrivarcirklar och det avgränsade sammanhanget på folkbibliotek, kan man diskutera huruvida 
utvecklandet kräver en expertis eller om det skulle räcka med vissa kompetenser? Man skulle 
också kunna ställa frågor kring om det helt enkelt går att utveckla verksamheten enbart utifrån 
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en tidigare erfarenhet av skrivande och således bygga upp en tillräcklig kompetens både för 
enskilda medlemmar av personalen och för bibliotekt i stort. Intresse är också något som 
informanterna tar upp som viktigt, och som skulle kunna lyftas fram som en påverkande 
komponent relaterad både till expertis, kompetens och eventuellt kunskap, erfarenhet och 
problemlösning. Om man har ett personligt intresse för något är chansen större att man 
engagerar sig i detta, både som personal, men också när det handlar om biblioteksbesökare. 
De informanter som har egna erfarenheter av skrivande tar upp olika nivåer som man kan 
lägga sig på. Ett lekartat förhållningssätt anges som ett alternativ, men också motpolen, ett 
mer lektionsartat förhållningssätt. En medelväg kan vara att ha en responsgrupp, där man talar 
om hur texten mottas. Informanterna lyfter också fram en möjlighet att synen på lärande kan 
anpassas i ett bibliotekssammanhang. Några informanter talar om hur de lämnar över en del 
av ansvaret till deltagarna, att de själva inte sitter inne med all kunskap eller är allvetande i 
sammanhanget, utan att de också fungerar som deltagare. Vilket också ställer själva 
expertisbegreppet på sin spets i detta sammanhang. Man kan säga att de delvis ifrågasätter det 
förhållningssätt som man kan inta i egenskap av expert, att detta kanske inte fungerar över allt 
och i alla lärandesituationer. Det synsättet leder tankarna till det sociokulturella perspektivet 
på lärande som Jenny Lindberg tar upp (Lindberg, 2015), hur själva expertrollen tonas ner och 
att bibliotekarien kan befinna sig på samma nivå som användaren. Även Sundin (Sundin, 
2006) är inne på detta, då han menar att användarnas större möjligheter att själva finna 
information idag, leder till att hierarkiska kunskapsrelationer i samhället ifrågasäts, inte minst 
dem mellan bibliotekarien och användaren.  
 
Lindberg (Lindberg, 2015) tar även upp hur forskningsintresset ofta riktas mot bibliotekariers 
informationssökande åt andra och inte mot kunskapsutveckling och problemlösning inom den 
egna yrkesutvecklingen. Hedman, Lundh och Sundin (Hedman, Lundh & Sundin, 2009) tar 
upp hur bibliotekarier inte tar vara på möjligheter i yrkeslivet att själva kunskapsuppdatera sig 
utan ofta hamnar i en kunskapsförmedlande roll. Detta kopplar an till teorin i hög grad ifråga 
om hur man utvecklar expertis, kompetenser, kunskap, erfarenheter och olika former av 
problemlösningar. Expertis benämns av Herling inte som någonting statiskt utan något som 
befinner sig i ständig utveckling och som är domänspecifikt. Även Pilerot och Hedman 
(Pilerot & Hedman, 2009) tar upp hur expertkunskap utvecklas över tid och är beroende av 
dess sammanhang. Kompetens defineras av Herling (Herling, 2000) som något som är både 
minimalt effektivt och verkningsfullt i sitt utförande och resultat. Herling  tar också upp hur 
kompetenser ofta är kopplade till specifika kunskaper, uppgifter och befinner sig på en mer 
praktisk nivå. Kompetenser är enligt Herling statiska i och med att de inte utvecklas, mer än 
minimalt. I motsats till expertis som beskrivs som något i ständig utveckling. Det som man 
kan uppmärksamma rörande teorin i detta avseende är att bibliotekarieyrket, är ett yrke som 
anknyter till mycket, vilket tas upp av både informanter och i litteraturen. Abbott (Abbott, 
1998) pekar på detta och hur yrket inte är helt klart definerat, men att detta också ökar 
möjligheterna för anpassning och aktualitet, och därmed yrkets överlevnadsmöjligheter. De 
kompetenser som knyter an till yrket är många, vilket framgår i DIK:s (DIK, 2011) rapport. 
Här avslutas det med att bibliotekarien helt enkelt måste våga leda utveckling och pröva nya 
infallsvinklar. Herlings definition är inte hundra procent applicerbar på ett 
bibliotekssamanhang, då folkbibliotekarieyrket upplevs vara starkt erfarenhetsanknytet.  
Sedan kan man också notera att den expertis som forskningen framhåller, det vill säga 
informationskompetens, inte stämmer överens med den expertis som folkbibliotekarierna 
lyfter fram i den här studien. Det är fullt möjligt att det även finns flera olika expertiser 
kopplade till bibliotekarieyrket, beroende på vilka typer av bibliotek man befinner sig på. Det 
som med säkerhet kan fastslås är att olika bibliotek har olika mål och olika sätt att försöka 
uppfylla dessa på.  
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Bibliotekarieyrket anknyter också i hög grad till en rad olika kompetenser som i grunden är 
föränderliga inom yrkets varierande karaktär och som står i relation till samhällsutvecklingen 
i stort. Det man kan fundera på är även att om man har med sig flera olika kompetenser i sitt 
yrke, hur dessa kan användas och i sådana fall kombineras. Att veta lite om mycket kan också 
vara en styrka i sammanhanget, det vill säga att ett flertal kompetenser kanske inte behöver 
ses på som någonting mindre värt än en expertis. DIK:s tar i sin (DIK, 2011) rapport upp hur 
det är en skillnad på generalister och specialister inom bibliotekarieyrket, men att både behövs 
med olika användningsområden. Herling menar att expertis krävs för att utveckla en 
organisation och att expertis kan relatera till mycket och samtidigt kan underhysa flera olika 
kompetenser. Det som man också kan fundera på är om flera olika kompetenser från olika 
expertområden kan ha en användning och i många fall passa in ganska bra på bibliotek och i 
bibliotekarierollens karaktär? Man kan också fundera över vad som skulle kunna benämnas 
som en expert kopplat till skrivande i ett bibliotekssamanhang? Om det inte just skulle kunna 
vara bibliotekarier, med ett brinnande intresse för skrivande, som känner till institutionens 
karaktär och som har många olika kompetenser i beredskap?     
 
 
6.2 Diskussion av frågeställningarna 
 
Hur upplever folkbibliotekarier arbetet med skrivarverksamhet i förhållande till sin 
expertis som bibliotekarier? 
 
Den första frågeställningen berör hur folkbibliotekarier upplever arbetet med 
skrivarverksamhet i förhållande till sin expertis som bibliotekarier. Det man måste sätta i 
förgrunden här är att informanterna överlag uppfattar sin yrkesexpertis som kopplad till 
litteraturförmedling av olika slag.Tveit (Tveit, 2004) tar även upp detta som ett viktigt område 
speciellt kopplat till folk- och skolbibliotek. Hon menar att bibliotekarien utgör en brygga 
mellan författaren och läsaren i en distributionskjedja. Flera av informanterna beskriver hur de 
agerar som förmedlare genom bokprat, bokcirklar eller litteraturtips. Det som är intressant i 
detta utifrån teorin är att flera informanter ger exempel på att deras expertis som bibliotekarier 
i form av litteraturförmedling och litteraturkännedom är något erfarenhetsanknytet, något som 
man lär sig och utvecklar under ett yrkesliv, ofta med grunden i ett eget intresse. Detta egna 
intresse kan också medföra att man utvecklar sin upplevda expertis på fritiden, vilket delvis 
anknyter till Pilerot och Hedmans resonemang om hur expertkunskap utvecklas över tid 
(Pilerot & Hedman 2009). Det man kan ta in är även betoningen av mötet med människor och 
en form pedagogik kopplad till detta. En av informanterna lyfter fram just det som något som 
hon inte fått med sig från sin utbildning till bibliotekarie, utan från en annan utbildning inom 
pedagogik. Ovanstående kan naturligtvis i viss mån relateras till den nya pedagogiska 
inriktiningen inom yrket som bland andra Sundin (Sundin, 2006) och Lindberg (Lindberg, 
2015) tar upp, även om de i första hand syftar på bibliotek kopplade till 
utbildningsinstitutioner.  
 
Informanterna lyfter även fram att man kan ha flera olika expertiser. När det gäller expertis 
kopplad till skrivarverksamhet visar informanterna på två olika synsätt. De informanter som 
enbart är arrangörer förknippar ganska tydligt expertis med kvalifikationer och referenser, 
men framhåller också att de tror att man kan hålla i en skrivarcirkel utifrån ett eget intresse. 
De som både leder och arrangerar skrivarverksamhet tenderar däremot att prata om olika 
nivåer och i många fall ta upp att själva expertisen inte är en direkt nödvändighet i 
sammanhanget. De lyfter fram arbetssätt som liknar och knyter an till den sociokulturella 
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synen på lärande (Lindberg, 2015) istället, ofta kopplat till ett eget intresse och ett prova på 
tänkande för att bygga erfarenheter. Det som framkommer som viktigast och som förenar de 
två kategorierna av informanter är betoningen av det egna intresset hos bibliotekarien som en 
förutsättning. Det i sin yrkesroll som informanterna främst kopplar samman med skrivande 
verksamhet är huvudsakligen relaterat till deras expertisområden som litteraturkännedom och 
litteraturförmedling. Informanterna ser också läsning och skrivande som i grunden 
sammanlänkade och att man kan förmedla läslust genom att skriva. Detta anknyter de också 
till det läsfrämjande uppdraget som biblioteket har idag genom mål och lagar. Informanterna 
tar också upp kompetensområden som aktivt deltagande och medskapande på bibliotek vilka 
faller in under det som DIK också lyfter fram i sin (DIK, 2011) rapport. Informanterna tar 
också upp tydliga skillnader mellan bok- och skrivarcirklar i fråga om bland annat kreativitet, 
lärande och ansvar. Bokciklar ses i huvudsak som ett samtal. De upplever aktiviterna som i 
grunden olika, även om en informant också ser vissa likheter i att man analyserar text. Det 
man kan sluta sig till är att skrivarcirklar är mer likt bokcirklar än vice versa och att det inte i 
finns en tydlig koppling till bibliotekarieyrket genom det. Skrivarcirklar har å andra sidan en 
tydlig koppling till litteraturförmedling och själva expertisområdet.  
 
 
Vilka kompetenser uppfattar folkbibliotekarier är av vikt för arbetet med 
skrivarverksamhet på bibliotek idag?  
 
Den andra frågeställningen berör kompetenser som informanterna upplever som viktiga för 
arbete med skrivarverksamhet. De kompetenser som de lyfter fram är främst kopplade till 
sociala funktioner, kontakter, mötet med människor, allmänbildning och läsintresse. I mångt 
och mycket är det just de kompetenser som knyter an till mötet med människor som 
informanterna framhåller som av stor vikt för skrivarverksamhet. Det som Oddgeir Synnes tar 
upp om hur aktiviteten kan användas för att göra biblioteket till en mer attraktiv mötesplats 
för olika målgrupper kan uppmärksammas i detta sammanhang (Synnes, 2002). De 
kompetenser som informanterna tar upp, kopplade till just mötet, är bland annat social 
kompetens och förmåga att skapa gruppdynamik i en grupp, där deltagarna ofta inte känner 
varandra utan de förenas i intresset för att skriva. Rydbecks karakterisering av bokcirklar kan i 
viss mån anknytas till skrivarcirklar här. Det vill säga att det handlar om cirklar med 
huvudman, vilka är öppna och frivilliga (Rydbeck, 2013). En annan viktig kompetens tycks 
vara samarbete, ofta med studieförbund eller författare.  
 
Informanterna lyfter också fram en förmåga att lägga upp verksamheten och kunna anpassa 
den allt efter som. De beskriver och exemplifierar en skillnad mellan olika nivåer av 
seriositet, som man kan lägga sig på ifråga om respons. Detta kopplar an till både Synnes 
(Synnes, 2002) och Hastings (Hastings, 1987) tillvägagångssätt i att de gav respons i en 
neutral positiv riktning. En informant tar också upp skrivkunskap och förmåga att skapa en 
gemensam förförståelse för hur man vill uttrycka sig om text tillsammans med gruppen, som 
något som kan vara bra att ha med sig. Heather Prichard är delvis inne på samma saker, när 
hon beskriver hur hon tillsammans med ungdomarna etablerade vissa grundregler kring själva 
samtalet (Prichard, 2008). Informanterna tar också upp en sorts informationskompetens i form 
av kunskapsutveckling i eget yrkessyfte, när de läser in sig på olika sorters litteratur kopplad 
till skrivpedagogik och samlar på sig övningar som de sparar. Vilket kopplar an till det som 
Borrman (Borrman, 2013) skriver om i inledningskapitlet till Skrivboken om hur de 
deltagande bibliotekarierna skapade skrivövningar och vässade sin verktyg. Det berör också 
kunskapsutveckling genom användning av den typen av böcker i stort i att det är i liknande 
böcker informanterna funnit sina övningar. Det knyter också an till det Hedman, Lundh och 
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Sundin tar upp om hur bibliotekarier kanske inte tar tillvara på möjligheter att 
kunskapsuppdatera i sitt yrkesliv (Hedman, Lundh & Sundin, 2009). I övrigt är det egna 
intresset som framhålls, och bakgrunden i ett eget skrivande ses som en viktig kompetens. Att 
marknadsföra och uppmuntra deltagande genom skapande på biblioteket är två 
kompetensområden som syns knyta an till skrivande verksamhet på bibliotek. Detta går linje 
med det DIK skriver i sin rapport (DIK, 2011) om hur det kan komma att krävas att 
bibliotekarien skapar tillsammans med allmänheten. En kompetens verkar också vara att 
kunna ha ett annat synsätt på lärande än det som tillämpas i skolan, att inse att handlar om 
fritidssysselsättning och att själva nivån med fördel anpassas efter det. Det går också i linje 
det med som Börjesdotter tar upp angående hur kreativt skrivande inte knyter an till skolans 
kravbild (Börjesdotter, 2006). Prichard tar också upp hur det kan vara bra att frigöra cirkeln 
från olika låsningar till skolans arbetssätt och klargöra att det handlar om kreativitet (Prichard, 
2006).    
 
Andra kompetenser som informanterna anser vara viktiga är relaterade till deras yrke och dess 
expertisområden litteraturförmedling och litteraturkännedom. De lyfter fram dessa 
kompetenser både i anslutning till arrangerandet och vid själva genomförandet av 
skrivarverksamhet. I arrangerandet är det främst viktigt för att kunna välja och boka författare. 
Vid genomförandet har dessa kompetenser betydelse för att man ska kunna inspirera och ge 
feedback och eventuellt kunna informera om hur man går vidare med en text och inskick till 
utgivning. Det som Tveit skriver angående hur bibliotekarien är en brygga mellan författaren 
och läsaren samt att bibliotekarier lägger mycket tid på litteraturförmedling anknyter delvis 
till detta i och med att de tar tillfället i akt och litteraturförmedlar och belyser samlingarna 
även under skrivarcirkeln (Tveit, 2004). Bibliotekarierna relaterar sitt expertisområde till 
verksamheten och arbetar i enlighet med bibliotekets mål angående läsfrämjande. 
Informanterna menar att kopplingen mellan läsande och skrivande är stark och att det knyter 
an till mycket i bibliotekets sätt att arbeta med läsfrämjande. Synnes visar också att deltagare 
som tidigare inte läste så mycket återvände till biblioteket för att låna litteratur som hade 
tagits upp på skrivarcirkeln (Synnes, 2002). Andra kompetenser som framhålls av informanter 
är sättet hur man talar om text, och att det är av stor vikt och att man inte värderar den. Här 
kan man relatera till Malin Isaksson (Isaksson, 2014), som i anslutning till skrivpedagogik 
framhåller förmågan att möta en grupp där den befinner sig och utan värderingar kunna tala 
om ord och text för att därigenom skapa kontaktytor.  
 
Vilka utmaningar, relaterade till skrivande verksamhet, upplever folkbibliotekarier i 
sitt arbetet?  
 
Den tredje frågeställningen berör vilka utmaningar relaterade till skrivande verksamhet som 
folkbibliotekarier upplever i sitt arbete. Det som informanterna tar upp berör själva 
arrangerandet av verksamheten, men också ledandet av skrivarcirklar. De utmaningar som 
relaterar till arrangerande handlar ofta till marknadsföring, samordning och samarbeten. Dessa 
utmaningar upplevs som starkt kopplade till arbetslivserfarenhet och inte till formell 
utbildning eller kvalifikation. De utmaningar som bibliotekarierna talar om relaterat specifikt 
till arrangerande av skrivarverksamhet är liknande, men de utgörs också av att få tid och 
möjlighet till att hålla verksamheten. Utmaningar som informanterna tar upp i anslutning till 
själva genomförandet kan vara kopplade till att kunna motivera verksamhetens vikt, och att 
denna kanske inte prioriteras av mindre bibliotek med mindre resurser eller i förhållande till 
bibliotekets mål och prioriterade målgrupper. En annan utmaning kan vara att passa in 
aktiviteten i befintlig verksamhet. Det kan också vara en utmaning att definera vad 
skrivarverksamhet är i marknadsföringen. De samarbeten som knyter an till 
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skrivarverksamhet är ofta koplade till kulturskola, studieförbund eller utomstående 
skrivpedagoger. Det finns även ofta någon form av finansiell eller finansierande koppling 
mellan de olika aktörerna och biblioteket.  
 
De utmaningar som informanter lyfter fram vad gäller just själva ledandet av 
skrivarverksamhet kan utgöras av att det är en ny arbetsuppgift, om än rolig och utvecklande. 
Vissa upplever att de har en tidspress i planerandet, andra inte beroende på hur bibliotekets 
förutsättningar ser ut. En utmaning som upplevs är att kunna hålla intresset för skrivandet 
uppe under aktiviteten. De upplever också att det kan vara en utmaning att tala om texterna i 
en grupp och att få alla med på hur det ska gå till. Informanterna pratar också om hur det är en 
utmaning att nå de ungdomar som håller på med skrivande och erbjuda dem en plats dit de 
kan vända sig i sitt intresse. En utmaning kan också vara att gå förbi lekfulla förhållningssättet 
och erbjuda ett mer seriöst alternativ kopplat till skrivandeverksamhet. Det kan också kopplat 
till detta var en utmaning att välja en nivå som man lägger aktiviteten på som fungerar i 
sammanhanget. Egentligen är det bara en av bibliotekarierna som upplever ekonomiska 
utmaningar med skrivarverksamhet, och det är den bibliotekarien som jobbar på ett mindre 
filial bibliotek. De andra upplever inte det i större grad, då de antingen jobbar på lite större 
bibliotek ofta i relation till kulturhus. Men en utmaning kan vara att motivera exempelvis hur 
studieförbund kan ta betalt för aktiviteter som hålls i bibliotekets lokaler i förhållande till 
bibliotekets olika mål och demokratiaspekter. Detta händer dock bara när det handlar om 
aktiviteter riktade mot vuxna. Det kan också vara en utmaning som bibliotekarie kopplat till 
dagens arbetsuppgifter och bibliotekariens roll att kunna hålla i skrivarcirklar på grund av den 
extra personalkostnaden. Andra omkringliggande utmaningar kan också vara de många frågor 
som kommer in som inte direkt ligger på bibliotekets ansvar, vilka gör att biblioteket tar 
ansvar som kanske andra samhällsinstitutioner skulle ta egentligen för att det ligger närmare 
deras expertisområden.   
 
Utmaningarna med skrivarverksamhet på bibliotek är relaterade både till biblioteket och dess 
sammanhang, och till skrivarverksamheten i sig. Kombinationen av dessa gör eventuellt att 
det blir svårare att hantera utmaningarna för bibliotekarier. Om man ser till Herlings teori 
(Herling 2000) om expertis så är problemlösning starkt kopplad till begreppet. Experter ses 
som progressiva problemlösare som är effektiva verkningsfulla i sitt drivande av en 
organisations utveckling. Problemlösning hos någon som inte är en expert kan drivas av väl 
inlärda rutiner, och kompetens handlar om att utföra något på en acceptabel nivå, enligt 
Herling. Skillnaden mellan kompetenser och expertis ligger i förgrunden av bibliotekariens 
profession. Att kunna kommunicera expertis utåt har varit, och är kanske fortfarande, av vikt 
för professionens självuppfattning och hur andra uppfattar den. Då bibliotekarieyrket relaterar 
till mycket, kan kompetenser istället uppfattas som något som inte kanske utgör själva 
expertisen i yrket, men som bibliotekarier ändå kan utföra tillfredställande, utan att utveckla 
vidare i större mån. Skrivarverksamhet kan självklart inte, och kommer antagligen aldrig att 
ses som en expertis för alla bibliotekarier och får således benämnas som en eventuell 
kompetens i sammanhanget. Med betoning på eventuell, då själva pedagogiken kring 
skrivandet inte ingår som en del av utbildningen till bibliotekarie idag. Det kan dock vara fullt 
möjligt att bibliotekarier har skaffat sig en expertis utanför bibliotekariesfären genom en 
annan utbildning eller genom erfarenheter.  
 
En möjlighet att utveckla en kompetens kopplat till skrivande i sitt eget yrkesliv grundat i 
intresse, skulle annars kunna vara genom informationssökning, informationskompetens och en 
eventuell kunskapsförmedling av erfarenheter. Eller också genom ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande i förhållande till användare. Frågor väcks också hurvida det finns ett 
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kritiskt behov av traditionell expertis kopplat till skrivarverksamhet i ett 
bibliotekssammanhang, då det i grunden mer handlar om att uppmuntra unga till skrivande, 
genom frivillighet och ett öppet synsätt på lärande utan direkta krav på prestation. Så 
egentligen tar det bort lite av den här vikten som ofta fästs vid expertis och betonar istället en 
förmåga att vara kompetent på flera olika sätt, eller om man så vill att vara en allmänbildad, 
intresserad och demokratiskt medveten bibliotekarie, som uppmuntrar sångfåglar att sjunga. 
För det viktiga i ett bibliotekssammanhang är väl ändå att de faktiskt sjunger och kanske inte 
hur?     
 
7 Slutsatser 
 
Studiens syfte är att försöka att synliggöra bibliotekariers uppfattningar om sin egen expertis 
och genom det åskådliggöra eventuella kompetenser kopplade till arbete med 
skrivarverksamhet på folkbibliotek idag. I min problemformulering anknyter jag även till det 
teoretiska analysverktyg i form av Herlings definition av expertis och kompetens. Det som 
utgör studiens huvudområde är folkbibliotekariers upplevelser och uppfattningar av  expertis 
och kompetens kopplat till skrivarverksamhet. Genom detta anknyter jag också till viktiga 
erfarenheter och upplevda utmaningar i själva arbetet med skrivarverksamhet på bibliotek. 
Mina frågeställningar är: Hur upplever folkbibliotekarier arbetet med skrivarverksamhet i 
förhållande till sin expertis som bibliotekarier? Vilka kompetenser uppfattar folkbibliotekarier 
är av vikt för arbetet med skrivarverksamhet på bibliotek idag? Vilka utmaningar, relaterade 
till skrivande verksamhet, upplever folkbibliotekarier i sitt arbete?  Syftet har uppfylts genom 
att med en grund i Herlings definition sätta fingret på de två relaterade begreppen expertis och 
kompetens och lyfta fram bibliotekariers uppfattningar och upplevelser av dessa, kopplat till 
deras yrkesliv och arbetet med skrivande verksamhet på bibliotek. I problemformuleringen 
tas, grundat i Herlings definition, expertis upp som något som är överlägset kompetens. I 
studien diskuteras också med en grund i bibliotekariernas egna resonemang själva teorin och 
Herlings definition av expertis och dess anpassningsbarhet, eller nödvändighet kopplat till ett 
bibliotekssamanhang. Bibliotekariernas upplevelser av sin expertis knyter inte an till den 
expertis som professionsforskningen ofta framhåller, och skrivarverksamhet i ett 
bibliotekssammanhang relaterar inte i så hög grad till expertisbegreppet och dess koppling till 
effektivitet och verkningsfullhet. Bibliotekarierna upplever i ganska hög grad att 
skrivarverksamhet knyter an till deras upplevda expertisområde vad gäller litteraturförmedling 
och litteraturkännedom, men också att aktiviteten knyter an till biblioteket i stort i form av 
dess läsfrämjande uppdrag. De anser också att skrivande och läsande är sammankopplade. De 
upplever inte expertis inom skrivarverksamhet som något nödvändigt utan betonar mer 
intresse och erfarenhet, eller att våga prova att utveckla något nytt. De kompetenser som 
bibliotekarier lyfter fram som viktiga för skrivarverksamhet handlar i större utsträckning om 
hur man hanterar en grupp och hur man pratar om text. Även att kunna marknadsföra och 
uppmuntra en deltagandekultur på bibliotek ses som viktigt. Bibliotekarierna lyfter även fram 
hur man kan lägga sig på olika nivåer inom verksamheten, varav ett lekbetonat 
förhållningssätt verkar lämpa sig bäst i bibliotekssamanhang. Utmaningarna, kopplade till 
skrivande verksamhet, som tas upp av bibliotekarierna gäller också själva arangerandet, kunna 
få till stånd samarbeten och samordning, samt också att kunna markandsföra för att genom 
mediebruset kunna nå ut och kommunicera vad skrivarverksamhet är. Andra utmaningar kan 
vara att det är en ny arbetsuppgift, och att man därför måste planera och hitta fungerande 
former för både verksamheten och för själva gruppen.  
 
Det som jag hoppas att jag har bidragit med i och med denna studie är att bygga ut 
forskningen kring skrivande verksamhet på bibliotek ur ett professionsperspektiv. I form av 
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att koppla bibliotekarieyrket till expertis och kompetenser och relatera detta till skrivande 
verksamhet, hoppas jag kunna säga något om yrkets relation till verksamheten och vice versa. 
Tidigare forskning har inriktat sig på skrivarverksamhetens roll på biblioteket och kopplats till 
bibliotekets identitet, men också amatörskrivande och vilka skrivarverksamheter som riktar 
sig till barn och unga. Det har tidigare i forskning handlat om hur verksamheten ser ut och 
utformas och om den passar in på bibliotek. Det som skulle vara intressant i förhållande till 
fortsatt forskning kring ämnet skrivarverksamhet på bibliotek, anser jag först och främst 
skulle vara att lyfta fram beslutsfattares perspektiv. Alltså att se vilka prioriteringar som görs 
av bibliotekschefer och hur dessa uppfattar verksamheten, men också att granska 
verksamhetsplaner och utvärderingar av skrivande verksamheter som har hållts på bibliotek i 
relation till det. Eftersom jag i min studie enbart har koncentrerat mig på bibliotekarier med 
någon form av koppling till skrivande, känner jag också att det finns ett behov av att rikta in 
sig på de bibliotekarier som inte har den kopplingen, undersöka deras perspektiv och 
därigenom få en kompletterande syn på saken. En annan angränsande tanke är att definitionen 
av framförallt begreppen kunskap och kompetens kunde vara tydligare inom forskningen. De 
används ofta parallellt och synonymt, ibland också (även om det är lite ovanligare) 
tillsammans med begreppet expertis, med samma eller liknande åsyftning. Expertisbegreppet 
inom biblioteksforskningen behöver också undersökas mer kopplat till de olika former av 
bibliotek som finns, då det kan skilja sig ganska mycket i karaktär.  
 
Med detta sagt, vill jag bara avsluta med ett stort tack till alla bibliotekarier som tog er tid att 
delta i min undersökning och bidrog med ett stort engagemang och många intressanta tankar. 
Jag vill också rikta ett varmt tack till min handledare och till handledningsgruppen för all 
vägledning. Det största tacket riktar jag såklart till frugan och morsan, utan er ingen uppsats!      
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Otryckta referenser 
Empiriskt material 
 
Intervju med "Sara"160426 
Intervju med "Tove"160428 
Intervju med "Ulrika"160502 
Intervju med "Vera"160502 
Intervju med "Patrik"160503 
Intervju med "Robin"160510 
 
Samtliga empiriska referenser finns i författarens ägo.
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguide 

 
 
Inledning 
Informera om konfidentialitet, 
samtycke, syfte, inspelning och 
tidsåtgång ca 40 min. 
Några frågor innan? 
 
Uppvärmnings frågor: 
Namn? 
Ålder? 
 
Följdfrågor: 
Beskriv ett tillfälle/situation...? 
Beskriv hur du gjorde/tänkte? 
Hur tänker du/ser du på?  
Hur gör du? Berätta om 
 
Tema 1: 
Berätta om dina arbetsuppgifter och ansvarsområden här på biblioteket? 
 
Upplever du något som utmanande i ditt arbete som bibliotekarie? 
 
Hur använder du pedagogik i ditt arbete som bibliotekarie? 
 
Hur arbetar du med litteraturförmedling? 
 
Vad upplever du är viktigt att kunna som bibliotekarie? 
 
Vad upplever du att du kan bäst som bibliotekarie? 
 
Tema 2: 
 
Kan du beskriva arbetet med skrivarverksamhet på de biblioteket där du har jobbat? 
 
Hur har du arbetat med skrivande verksamhet som bibliotekarie? 
 
Hur har du användning för det dina kunskaper som bibliotekarie i arbetet med skrivande 
verksamhet? 
 
Upplever du något som utmanande i arbetet med skrivande verksamhet som bibliotekarie? 
 
(Upplever du något som fungerar bra i arbetet med skrivande verksamhet som bibliotekarie?) 
 
Upplever du något som viktigt att kunna i arbetet med skrivande verksamhet som 
bibliotekarie? (pedagogik, skrivande bakgrund, kreativitet) 
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Vilka skillnader upplever du mellan att arbeta med bokcirklar och skrivarcirklar? 
 
Berätta om dina förberedelser inför att starta en skrivande verksamhet? 
 
Hur gör du för att utveckla ditt sätt att arbeta med skrivarverksamhet som bibliotekarie? 
 
Bonus fråga: 
Hur kommer det sig att du vill arbeta med skrivande verksamhet på bibliotek? 
Varför är det viktigt? 
 
Avrundningsfrågor 
Känner du att du vill klargöra, lägga till, ändra eller ta bort något från intervjun? 
Hur kändes det överlag? 
Informera om återkoppling... 
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Bilaga 2: Informationsmail 
 
Hej!  
Joel Josefsson heter jag och är en bibliotekariestudent vid Högskolan i Borås.  
Jag håller på att skriva min kandidatuppsats om bibliotekariers syn på, erfarenheter av, samt 
förhållningssätt och kunskaper kring skrivrelaterade verksamheter på bibliotek.  
   Min plan är att genomföra en intervjustudie med bibliotekarier där intervjuer på cirka 40 
minuter spelas in, för att sedan transkriberas.  
   Om du eller ni på ert bibliotek skulle vilja delta och ställa upp på en intervju, eller om ni 
känner någon som skulle kunna vara intresserad, så är ni mer än välkomna att skriva tillbaka 
till mig. Det behöver inte heller vara så att man har jobbat med skrivande tidigare på 
bibliotek, utan man kanske bara har ett intresse eller en vilja delta. 
  Dina uppgifter och intervjusvar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 
endast jag kommer ha tillgång till inspelningarna och att alla uppgifter som kan identifiera 
dig, så som namn och arbetsplats kommer ges en pseudonym. Det är såklart frivilligt att delta 
och du kan dra sig ur när du vill.  
   Om det skulle vara så att du vill läsa igenom transkriberingen av intervjun eller den färdiga 
kandidatuppsatsen, för att förtydliga dina resonemang eller be mig att ta bort något, så är det 
bara att skriva till mig så ordnar jag det. 
Plats och tid för intervju bokas såklart när och var det passar bäst för dig. Intervjuer kommer 
dock i första hand göras under perioden mellan den 20:e april och 3:e maj 2016. 
   Om ni vill delta, känner någon som skulle kunna vara intresserad eller undrar något om 
studien i allmänhet, så är det bara att kontakta mig. Om det skulle vara så att du inte vill delta 
så kontakta mig gärna i vilket fall och meddela det, helst innan den 20 april 2016.   
 
Med vänliga hälsningar Joel Josefsson    
 
Kontaktuppgifter:  
telefon: 0703365647 
mail: josefssonjo@hotmail.com 
 
Handeldare vid Högskolan i Borås och deras kontaktuppgifter:  
Alen Doracic. Mail: Alen.Doracic@hb.se  
Amira Sofie Sandin. Mail: amira_sofie.sandin@hb.se  
 
 

 
  
  

 
 


