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TEMA: professionens död?

Vad är en profession?
Tobias Willstedt har läst Sven-Eric Liedmans Hets! En bok om skolan och hämtar därifrån en del 
funderingar kring begreppet profession.

Att påstå att en profession är 
död är ett ganska dramatiskt och 
kontroversiellt påstående. Om vi 
utgår från just bibliotekarier tror 
jag inte att jag sträcker ut halsen 
alltför mycket om jag hävdar att 
yrkets status har varit omdis-
kuterat i modern historia, ibland 
också i bis. Men för att ens kunna 
lyfta frågan måste vi redogöra för 
begreppet profession i sig. Vad 
säger en av Sveriges tongivande 
akademiker om ämnet? 
 
Den svenska idéhistorikern Sven-
Eric Liedman utkom 2011 med 
boken Hets! En bok om skolan, 
i vilken han gör en genomgång 
av den svenska skolan. Liedman 
belyser olika historiska och 
ideologiska perspektiv som är 
relevanta för att kunna göra en 
rimlig bedömning av vår samtida 
skola och syn på lärande. Ett av 
dessa perspektiv är idén om en 
profession. Såhär skriver Lied-
man: 
 
”En självständig yrkeskategori 
kal-las ofta en profession. Man 
brukar tala om professioners 
frihet, och den process varig-
enom friheten uppnås heter 
med ett långt och rätt oskönt 
ord professionalisering.  Men den motsatta 
processen har också allt oftare kommit på 
tal under senare år: avprofessionaliserin-
gen. Ordet är ännu fulare men pekar på en 
verklighet som är värd vår uppmärksamhet 
/…/ Medlemmarna av en profession måste 
ha en lång och kvalificerad utbildning som 
utmynnar i en officiellt sanktionerad exam-
en eller legitimation /…/(en profession har 
’an intellectuall component’, detta för att 
skilja ut den från andra, mer hantverksmäs-
siga yrken med lång utbildning.” 
 
Liedman beskriver ytterligare några saker 
som kännetecknar ”de professionella”. 
Stor autonomi är en sak, vilket konkret 
betyder att den viktigaste bedömningen av 
det uförda arbetet inom professionen sker 
av kollegorna. Givetvis leder detta till en 

relativ frihet för den professionella, men det 
hänger också på att de professionella har 
och förvaltar allmänhetens förtroende. 
 
Ytterligare ett viktigt kännetecken för en 
profession är att den professionella har 
en klient – en elev, en patient eller någon 
annan som tar hens sakkunskap i anspråk. 
 
Så olika yrken kan alltså både vara och inte 
vara en profession. Läkare, advokater och 
psykologer är väl ganska tydliga exempel 
på professioner, och Liedman ägnar givetvis 
stor uppmärksamhet åt lärarprofessionen i 
sin bok om skolan.   
 
Liedman pratar även om semiprofes-
sioner – yrkeskårer som inte riktigt lyckas 
hävda sig som professioner. Idéhistorik-

ern konstaterar att det inte 
egentligen behöver handla 
om utbildningsnivå eller den 
intellek-tuella nivån på det 
arbete som yrkeskåren befattar 
sig med. Snarare handlar det 
om självständighet gentemot 
uppdragsivaren och auktoritet 
gentemot klienterna. Här nämner 
han bibliotekarierna som ett 
exempel. 
 
”Har till exempel bibliotekarien 
en semiprofession? Det finns 
en examen, det finns ett antal 
karriärvägar. Men hur är det 
med självständigheten gentemot 
myndigheter? Kan den som har 
annan studiebakgrund arbeta 
som bibliotekarie? Det är frågor 
som diskuteras livligt inom 
skrået.” 
 
Jag förstår Liedmans invändnin-
gar kring huruvida bibliotekarien 
har en profession utifrån de 
definitioner han har angett. 
Arbetet vi utför har ”an intellec-
tual componant”, vi har klienter 
och en akademisk utbildning. 
Men den autonomi som till 
exempel en läkare besitter i sina 
bedömningar ser jag inte riktigt 
att bibliotekarier har.  Högskolor 

och fackförbund för en pågående kamp 
för att befästa bibliotekariens status som 
profession. Men hur ser den historiska 
tendensen ut? 
 
Vi kan i backspegeln se att professionali-
seringen av yrken är en del av moderniser-
ingen av samhället i stort – uppkomsten av 
universitet och akademiska utbildningar.  
Det är i längre perspektiv inte längesedan 
som bibliotekarier fick sin egen akademiska 
utbildning. Idag är det enligt Liedman 
intressant att prata om en pågående 
avprofessionalisering. Inte för att varken 
den akademiska eller intellektuella nivån 
är lägre. Utan för att tidigare självständiga 
yrkeskårer nu granskas på ett annat sätt 
och är mindre självständiga. Även en 
läkares arbete dokumenteras, mäts och 
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Hörde miljöminister Ek slingra sig som 
värsta Åkervinda i ekot i morse angående 
vargjakten. Men vad hon sa kan kort 
sammanfattas som så, att om inte Sverige 
snabbt anpassar sig efter EU-reglerna i 
frågan, så är risken att EU kommer att ta 
över beslutsrätten över den svenska varg- 
jakten. Det kan alltså gå med vargfrågan 
som med Grekland och Italien, demok-
ratiskt valda företrädare eller fattade 
beslut slängs på historiens sopphög och 
överstatliga tvångsåtgärder införs. Tidigare 
talades det mycket om EUs demokratiska 
underskott, nu tycks man istället ha en 
allvarlig kris på grund av ett demokratiskt 
överskott, som snabbt måste avvecklas. 
 
Dessvärre är detta inte bara ett problem på 
EU-nivå, utan det har blivit ett smygande 
gift som spritt sig i hela samhället. I den 
stolta formuleringen i vår grundlag om att 
”all makt utgår från folket” tycks ordet utgå 
fått en ny betydelse, mer som i ”utgånget 
datum.” Istället har vi fått illusionen om 
valfrihet.  
 
Ser fram emot den dag då valfrihet ändrar 
betydelse och står för friheten att slippa 
välja elbolag, tågentreprenör, vårdgivare, 
pensionsfonder,  etc. Val som gör mig 
ansvarig för konsekvenser och problem 
som jag inte rimligen kunnat ta ställning 
till, men där jag får ”skylla mig själv”.

Denna förödande ideologi, det elfte 
budet som min son ironiskt kallade det på 
90-talet, ”tänk på dig själv och skit i andra”, 
predikas nu från maktens blånande höjder 
i termer av frihet, lönsamhet, marknads-
anpassning, konkurrens och effektivitet. 
För den offentliga sektorn är konsekven-
serna förödande, säg Carema det räcker. 
Tidningarna, nu även de borgerliga fylls av 
rapporter och artiklar som visar på det ur 
välfärdssamhällets synpunkt ineffektiva, 
oekonomiska och omänskliga i denna 
utveckling, så förhoppningsvis har det snart 
dragits så många gånger i nödbromsen att 
tåget stannar och backar in på ett nytt spår. 
 
Men för att för att detta ska ske måste 
tystnaden bland offentliganställda brytas, 
fler måste våga stå upp, organisera sig och 
ta striden mot de ökande klyftorna, den 
tilltagande orättvisan och den minskande 
demokratin på snart sagt alla områden som 
marknadstänkandet som överideologi leder 
till. 
 
Givetvis gäller detta även biblioteksvärlden. 
Alla dessa vackra ord om biblioteket som 
ett värn för yttrandefriheten, en arena för 
demokratin med uppdrag att motverka 
klyftor och garant för fri och jämlik tillgång 
till information, inte är de trovärdiga om 
de inte innefattar även biblioteket själv. Det 
har blivit så förlamande tyst på biblioteken. 
Att det inte är hälsan som tiger still har 
visat sig i undersökningar vid flera av våra 

största bibliotek. Det finns i dag en enorm 
brist på civilkurage på alla nivåer. Det finns 
en stor rädsla som brer ut sig inom alla 
offentliga verksamheter, inom det privata 
har den väl alltid funnits, en rädsla för 
att säga ifrån, att protestera, att uppfat-
tas som obekväm, förändringsobenägen, 
illojal och avvikande. Vad är man rädd 
för? Jag har frågat många men får bara 
diffusa svar och anar en uppgivenhet inför 
den radikala maktförskjutning som skett 
inom arbetslivet. Tidigare har problem på 
arbetsplatser ofta diskuterats i termer av 
dåligt ledarskap och bristande resurser, 
nu är budskapet att mår du inte bra, inte 
trivs, vill förändra eller på något sätt inte 
”klarar jobbet” så är det ditt eget fel, du är 
en förlorare och bör helst försvinna eller 
åtminstone straffas med dålig löneutveck-
ling. Systemet med individuella löner är ett 
sataniskt instrument för att kunna härska 
genom att splittra. Det är förnedrande för 
såväl arbetsgivare som arbetstagare då det 
bygger på en människosyn som motverkar 
solidaritet och samarbete och uppmuntrar 
egoism och ögontjäneri. 
 
Man vågar inte protestera när man anser 
något vara fel då filosofin nu är, att det 
gäller att gilla läget. Exempelvis har 
Stockholms kulturborgarråd sagt rent ut 
i pressen att personalen är förändringso-
benägen och borde se sig om efter annat 
jobb om de inte anpassar sig. Vart det leder 
kan man läsa sig till i Barbara Ehrenreichs 

Varför är det så tyst på biblioteket?

granskas på ett sätt som det inte gjordes tidigare. Ofta har tidigare 
professionella med stor auktoritet nu ett antal kvantitativa mål att 
leva upp till — det som vi inom offentlig sektor brukar kalla new 
public managment - där verksamheten anpassas efter något som 
liknar en marknadsmodell. 
 
Om jag nu slutligen talar utifrån egen erfarenhet så kan jag bara 
bekräfta Liedmans bild av utvecklingen. Och jag tror jag delar den 
bilden med många andra. På gott och ont kräver den offentliga 
verksamhetens uppdragsgivare en annan transperans och andra 
mått för att värdera det som produceras i en verksamhet.  Med 
Liedman i kavajfickan fortsätter jag att fundera över professioner, 
bibliotekarier och den offentliga sektorns framtid. 
 
 
Tobias Willstedt
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