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Abstract: The aim of this bachelor’s thesis is to develop 

knowledge about the professionalization development 

of the librarians in Sweden and what it has resulted in, 

mainly in terms of professional status. What has been 

the content of the professionalization agenda for the 

librarians? Is professionalization an efficient way 

forward in order to enhance the status of the 

profession? The thesis suggests that probably there are 

other methods to be explored in order to increase the 

status of the librarians. 
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“Libraries and librarians have always existed at the margins of the societies they have 

served”. 

(Lerner, 2009, sid. 181) 

 

1. Inledning och problemformulering 

Åtskilliga yrken har professionaliserats under 1900-talet. Professionaliseringen har 

inneburit högre löner, större synlighet och ökat förtroende för många yrkesgrupper. Inom 

exempelvis lärarkåren har det införts karriärlöner för att uppmuntra ambition och 

initiativförmåga men även som ett officiellt erkännande av yrkets status. Även 

bibliotekarieyrket har professionaliserats under en längre tid men frågan är vad det har 

resulterat i. Det tycks snarare vara en yrkesgrupp som hamnar alltmer i periferin av 

allmänhetens uppmärksamhet trots att vi befinner oss i en era och ett samhälle som ska 

leva på kunskapsproduktion och där informationshantering är en oundviklig del av allas 

liv. I media diskuteras alternativa fakta och ”fake news” vilka anses utgöra en fara för 

demokratin. Det är viktigare än någonsin att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till de 

uppgifter som cirkulerar i media. Ett annat problem som belysts flitigt i den allmänna 

debatten är att läskunnigheten (Skolverket, 2013) bland svenska elever befunnit sig i fritt 

fall. I samtliga ovannämnda sammanhang hade bibliotekarierna oavsett om de är 

verksamma på ett skol- eller folkbibliotek kunnat lyftas fram som nyckelaktörer för att 

råda bot på problemen.  I egenskap av informationsexperter med ett demokratifrämjande 

uppdrag skulle de kunna vara en självklar del av lösningen på dessa problem. Samtidigt är 

biblioteket i sig en institution som åtnjuter högt förtroende. Enligt SOM-institutets 

undersökning 2016 har antalet biblioteksbesökare stigit tydligt de senaste åren. Dessutom 

ansåg 86% av besökarna att bibliotekets service var bra. Däremot hamnade bibliotekarien 

paradoxalt nog inte ens bland de främsta 50 när Lennart Svensson & Ylva Ulfsdotter 

Eriksson, professor emeritus respektive docent vid institutionen för Sociologi och 

Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet rangordnade 100 yrken utefter yrkesstatus 

(Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009).  Detta har fått mig att fundera kring 

bibliotekarieyrkets professionalisering och den status som yrket har. Hur kommer det sig 

att ett yrke med ett innehåll som är högst relevant för vårt nutida samhälle upplevs som 

relativt oviktigt mätt i status? Dessutom är det ett yrke som kräver flerårig akademisk 

utbildning, ett led i strävan att göra profession av bibliotekarierollen. Men har 

akademiseringen av yrket visat sig vara meningsfullt för yrkeskåren och för användarna? 

Kåring Wagman (2008) som varit verksam som utredare inom Svenska 

Biblioteksföreningen och är författare till ett antal rapporter och böcker som behandlar 

olika aspekter av bibliotekssfären, anser att just teoretisk kunskap har ett högt symbolvärde 

inom professionaliseringssträvanden men att det i sin tur kan leda till att de akademiserade 

utbildningarna tappar i yrkesmässig relevans.  
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När jag under mina fältstudier fick en djupare inblick i bibliotekarieyrket på ett 

högskolebibliotek såg jag ett glapp mellan praktiken, kursinnehållet från min 

bibliotekarieutbildning och önskemålen från användarna. Glappet såg jag framför 

allt i mötet med användarna, där bibliotekarien å ena sidan ska vara tillgänglig 

med sin expertis men på samma gång tar ett steg tillbaka genom att hänvisa 

användarna till att genomföra informationssökningar och administration av 

cirkulationen på egen hand. Tittar jag på kursinnehållet i min B&I utbildning 

handlar ytterst lite om mötet med användarna i form av bemötande och service 

management. Detta glapp bekräftades av de anställda som menade på att själva 

bibliotekarieyrket lär man sig på plats och det man fick med sig från utbildningen 

var till största delen en teoretisk grund att utgå från. Min spontana reaktion var att 

förändringen av bibliotekarieutbildningen från en mer praktisk inriktning till ett 

mer teoretiskt upplägg antagligen använts som ett verktyg för att legitimera yrket 

snarare än att anpassa innehållet efter nya förutsättningar eller efter användarnas 

behov eller önskemål. Å andra sidan är akademisering endast ett av flera verktyg 

för att professionalisera ett yrke. Har bibliotekarierna använt sig av andra medel i 

sin strävan att professionalisera yrket? Vilka ambitioner och behov går att utläsa 

inom bibliotekarieyrkets professionalisering? Vad har professionaliseringen av 

yrket lett till? Dessa frågeställningar som utgör mitt problemområde kommer jag 

att adressera till relevant forskningslitteratur och inte till personer som arbetar 

som bibliotekarier. Genom att använda mig av kvalitativ litteraturstudie använder 

jag en metod som kan fånga det nuvarande forskningsläget i frågor gällande 

bibliotekariens profession, professionalisering och dess implikationer för 

yrkeskåren i form av status.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att genom att granska vetenskaplig litteratur som berör mina 

frågor, få en uppfattning om var forskningen står i förhållande till mina frågeställningar: 

• Hur har bibliotekarieyrket professionaliserats? 

• Hur har professionaliseringsinitiativen påverkat bibliotekarieyrkets status? 

För att uppfylla uppsatsens syfte och besvara dessa frågor kommer jag att redogöra för 

bibliotekarieyrkets professionalisering, de olika strategier som har tillämpats och vad de 

har resulterat i rent statusmässigt såsom det är beskrivet i den forskningslitteratur jag valt 

att studera. Jag kommer även att belysa begreppen profession, professionalisering och 

status för att visa hur de hänger ihop. 
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3. Avgränsningar 

Flertalet av de sökträffar jag fått under arbetets gång gällande profession, 

professionalisering, bibliotekarie och status i form av monografier, vetenskapliga artiklar 

och mastersuppsatser har ett genusperspektiv. Med tanke på att detta perspektiv redan har 

beforskats i omfattande utsträckning kommer jag endast att beröra det marginellt. Jag har 

även valt att avgränsa tidsramen för bibliotekarieyrkets professionalisering till att sträcka 

sig från föregående sekelskifte till nutid. Det är ungefär i skarven mellan sent 1800-tal och 

ett tidigt 1900-tal som ett samordnat bibliotek börjar utformas i Sverige, vilket jag 

återkommer till under redogörelsen för bibliotekarieyrkets professionalisering. Mitt fokus 

ligger på bibliotekarieyrket och dess professionalisering som de tar sig uttryck i Sverige 

men samtidigt gör jag återkommande utblickar angående dessa företeelser även utanför 

Sverige för att vidga perspektiven. Trots att det finns en mängd olika sorters bibliotek och 

därmed också olika bibliotekarieyrken i Sverige vill jag dock klargöra att jag i min uppsats 

avser bibliotekarie som en generell yrkesroll. 

 

4. Disposition 

Då jag valt att använda mig av metoden litteraturstudie, kommer jag att i delen som 

behandlar min metod ingående redogöra för vilken sorts litteratur jag använt mig av och 

varför, samt hur jag hittat den. I min disposition begränsar jag mig till att nämna att jag 

redogör för litteratur som tar upp bibliotekarieyrkets professionalisering och 

bibliotekarieyrkets status i syftet att ge en uppdaterad bild av kunskapsläget kring dessa 

företeelser. I kapitel 5 beskriver jag de begrepp inom professionsforskningen som är 

relevanta för min uppsats; profession, professionalisering och status. Själva 

litteraturstudien redovisas under Resultat och Analys i kapitel 7. Därefter följer 

Sammanfattning och Slutsatser samt Diskussion i kapitel 8 respektive kapitel 9.  

 

5. Viktiga begrepp inom professionsforskningen  

I mina frågeställningar använder jag mig av begreppen profession, professionalisering och 

status. I detta kapitel vill jag beskriva begreppens innebörd och hur de relaterar till 

varandra. Den forskning som jag tar stöd av är generell och behandlar inte specifikt 

bibliotekarieyrket men då begreppen även används inom Biblioteks-

&Informationsvetenskapen anser jag det vara relevant att tydliggöra dem. 
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5.1.  Vad är en profession? 

Jag har valt att hitintills använda mig av begreppet bibliotekarieyrke och inte 

bibliotekarieprofession när jag avser de arbetsuppgifter som utförs av en bibliotekarie. 

Anledningen till detta ordval är att just begreppet profession av olika skäl är omdiskuterat 

inom forskningen. Till att börja med finns det ingen heltäckande definition av begreppet 

profession då alla försöken till definition har brustit på någon punkt (Brante, 2009, 

Selander 1989). Brante (2009), sociolog, författare och professionsforskare, har dock tagit 

fram en gemensam nämnare för de olika definitioner som presenterats inom 

professionsforskningen och det är att professioner är yrken vars verksamhet grundas på 

vetenskaplig forskning. 

Inom professionsforskningen finns det olika riktningar som var och en har försökt att 

definiera begreppet profession. Jag ska här ta upp den essentialistiska skolan, 

nyweberianismen, Abbots systemteori och Nolins professionsteori. Dessa olika riktningar 

visar hur forskarna resonerat angående professioner genom åren men också hur de har 

ifrågasatts och vidareutvecklats utefter de brister som identifierats. 

5.1.1. Den essentialistiska skolan 

Enligt den essentialistiska skolan är professionerna ett resultat av det moderna samhället 

där det behövs yrkesspecialister för att lösa olika sorts problem. Ledordet inom denna 

forskningsinriktning är autonomi. För att ett yrke ska kunna vara en profession måste 

yrkesutövarna ha kontroll och ett självstyre inom sin yrkesdomän. Enligt Staffan Selander, 

professor i didaktik, ställer man upp följande kriterier som måste vara uppfyllda för att ett 

yrke ska kunna betecknas som profession (Selander 1989): 

• Autonomi över ett kunskapsområde. Endast de professionella kan avgöra om något 

är rätt eller fel inom yrkespraktiken. 

• Autonomin kräver att de professionella har klienter men inga chefer. 

• Autonomin innebär ett ansvar som i sin tur gör att det blir nödvändigt att luta sig 

mot en professionell etik. 

• För att upprätthålla autonomin behöver de professionella bilda professionella 

organisationer. 

En variant av den essentialistiska riktningen är den s.k. funktionalismen (Brante 2009). 

Inom denna riktning anser man att följande beståndsdelar är avgörande för en profession: 

• Formell utbildning 

• Bevisbar förmåga att använda sig av utbildningen 

• Mekanismer inom samhället som säkerställer att förmågan tillämpas på ett 

ansvarsfullt vis 
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Dessa punkter har utvecklats på olika sätt men kontentan är att de personer som ingår i 

professionen har som målsättning att på bästa möjliga sätt verka för det allmännas bästa. 

Inom funktionalismen är professionens medlemmar opåverkade av egna ambitioner och 

personliga intressen. Viktigt för mitt resonemang är också det faktum att funktionalismen 

kopplar ihop professionerna till samhällets belöningssystem. Samhället behöver 

professionerna eftersom de utför ett viktigt arbete inom både den offentliga och privata 

sektorn. Dessutom tar den som arbetar inom professionen ett stort ansvar. På grund av 

dessa skäl bör hen kompenseras väl både ekonomiskt och statusmässigt. 

Mycket kritik har riktats mot den essentialistiska och funktionalistiska 

professionsforskningen framför allt för att den inte lyckas att avgränsa professionen från 

flertalet andra yrken men även för att den utelämnar professionsmedlemmarnas 

egenintresse. Detta i sin tur har lett till andra inriktningar inom professionsforskningen 

(Brante, 2009). 

5.1.2. Nyweberianismen 

Inom det nyweberianska angreppssättet är utbildning och yrkesintressen grundbultarna för 

en profession. Ett annat viktigt begrepp inom denna forskningstradition är social stängning. 

Detta kan beskrivas som en teknik som kan tillämpas av en grupp för att utestänga andra.  

Genom social stängning stärks den egna gruppen genom att den får mer makt och 

tolkningsföreträde inom en viss domän. Grupper tillämpar olika tillvägagångssätt för att 

markera en gränsdragning mot andra och på så vis uppnår och upprätthåller de privilegier 

avsedda bara för gruppens medlemmar (Brante 2009). Selander (1989) refererar till Parkin 

som menar att just professionerna har jobbat aktivt med social stängning genom att skapa 

ett monopol inom ett visst kunskapsområde. Genom hela vår historieskrivning har 

stängningar kontinuerligt genomdrivits och upplösts. Den sociala stängning som man kan 

se på arbetsmarknaden i dag sker genom professionalisering av arbetsuppgifter i det att 

man kräver en relativt lång akademisk utbildning av de som ska få utföra dem.  

Selander (1989) nämner även Collins som anser att professioner drar upp skiljelinjer 

gentemot andra grupper genom social status, dvs. en professions utbildning är ett kvitto på 

social framgång. Han refererar också till Murphy som dock menar att utbildning inte är 

lika viktigt som att kunna tillhandahålla tjänster som efterfrågas av makten.   

Det man säger inom nyweberianismen är att social stängning skapar en överordnad klass 

och att profession inte är ett yrke utan ett sätt att kontrollera ett yrke genom att utkräva 

ensamrätt till det (Brante 2009). Även det nyweberianska synsättet kritiserades och 

professionsforskningen fick en annan infallsvinkel genom Andrew Abbott som såg 

professionerna som ett eget socialt system. 
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5.1.3. Abbotts systemteori 

Enligt Abbott (1988), en amerikansk sociolog som forskat mycket kring 

professioner och status, utgick den rådande professionsforskningen i stor 

utsträckning från att en profession utvecklas och etableras genom att ta sig igenom 

olika steg i en professionaliseringsprocess. Han ansåg att forskarnas tankar och 

modeller övervägande baserade sig på yrken inom juridik och medicin. Han var 

kritisk mot detta synsätt och menade att forskarna varit för upptagna med att titta 

på hur professionerna var organiserade snarare än att analysera vad man faktiskt 

gör inom en profession. Det centrala begreppet inom Abbotts forskning är 

jurisdiktion, dvs professionsområde. Det är jurisdiktionen och kontrollen över 

detta som utgör grunden för professionens existens. Det är när en jurisdiktion blir 

”ledig”, exempelvis för att det uppstått ett behov av ett yrkeskunnande eller att 

den befintliga yrkesgruppen inte längre förmår att utöva sitt yrke, som 

professioner utvecklas. Professionsområdenas vara eller icke vara är alltså 

beroende av varandra i ett system, där det enes bröd kan bli den andres död. Därav 

Abbotts syn att se på professionerna som delar av ett system och där de inbördes 

förändringarna påverkar de olika professionerna. Abbot (1998) anser att 

professionerna påverkas av tre olika sorters kontexter; 1. sociala och kulturella 

krafter, 2. konkurrerande professioner, 3. alternativa sätt att förse klienter med 

expertis. Med den tredje kontexten vill han uppmärksamma att expertis inte bara 

finns hos individer som utövar en profession utan även i objekt och 

organisationer. Detta är ett påpekande som enligt mig blir alltmer aktuellt i 

samband med den accelererande utvecklingen av Artificial Intelligence i form av 

robotar. Denna utveckling är i synnerhet relevant för bibliotekarieyrket, där 50% 

av den nuvarande arbetsstyrkan förespås tas över av datorer inom de kommande 

20 åren (Stiftelsen för strategisk forskning, 2014). 

Abbott menar vidare att den sociologiska professionsforskningen hitintills inte klarat av att 

förklara den dynamiska värld som det samtida bibliotekarieyrket verkar i och att 

sociologerna ensidigt fokuserat på huruvida yrket är en profession eller ej. 

5.1.4. Nolins professionsteori 

Nolin (2008), professor i biblioteks- och informationsvetenskap, anser också att 

professionsforskningen hamnat i en återvändsgränd. För att kunna förklara varför 

professionsforskningen kört fast, har han identifierat ett antal problemområden, bl.a.: 

The impact problem – professionerna har av forskningen beskrivits på ett onyanserat sätt, 

som antingen bra eller dåliga. 

The competition problem – kampen om att uppnå en priviligierad position, en kamp som 

sker professioner sinsemellan. Denna kamp bör enligt Nolin ersättas med en öppenhet 

vilket kommer att utveckla professionerna. 
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The status problem – varför ska visa professioner värderas högre än andra? Varför ska de 

värderas överhuvudtaget? 

The paradigm problem – genom att professionen upprättar ett kunskapsmonopol, utestängs 

också alternativa perspektiv på kunskapen, vilket är förödande för dess utveckling. 

The conceptual problem – inom forskningen har man inte kunnat enats om definitionerna 

av olika begrepp som professionalisering etc. Detta i sin tur försvårar en vetenskaplig 

diskussion. 

Med referens till problematiken med otydliga definitioner, föreslår Nolin (2008) 

nedanstående kriterier för en profession: 

• Minimum 3 års akademisk utbildning 

• Livslångt lärande vilket förutsätter ett kontinuerligt samarbete mellan profession 

och forskning 

• Yrkesorganisationer som arbetar aktivt för professionens utveckling 

Han anser att professionsforskningen bör utgå från vilken sorts professionellt arbete 

samhället behöver snarare än att undersöka vad som utgör en profession. Den 

grundläggande frågan för Nolin är hur professionerna kan utformas för att så effektivt som 

möjligt bidra till utvecklingen av samhället. 

5.1.5. Profession eller semi-profession? 

Som en konsekvens av att professionsforskningen inte lyckats hitta en heltäckande 

definition för begreppet profession, har begreppet delats upp i två kategorier; profession 

och semiprofession. Enligt Brante (2009) utgörs skillnaden mellan profession och 

semiprofession av följande faktorer: 

• Semiprofessionerna är mer styrda än professioner 

• Semiprofessionerna är fler till antalet och ökar i samband med att välfärden 

expanderar 

• Semiprofessionerna är inte lika specialiserade utan snarare tvärvetenskapliga 

Bland semiprofessionerna finns det också en ständig diskussion om balansen mellan det 

teoretiska och det praktiska. En annan gemensam nämnare för semiprofessionerna är att de 

i stor utsträckning arbetar inom offentliga sektorn och både status och lönenivåerna är låga. 

Seldén (2007) anser helt enkelt att distinktionen mellan semi-profession och profession 

handlar om kön och refererar till Ann Witz (paginering saknas i artikeln): ”because women 

are not men, semi-professions are not professions”.  

Abbott (1989) lyfter fram att inom sociologin anser man att dikotomin mellan profession 

och semiprofession inte är konstant. Enligt den sociologiska professionsforskningen är det 

bara en tidsfråga innan en semiprofession blir en profession. Professionaliseringsprocessen 
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fungerar i det avseendet som en rulltrappa som genom utbildning, intresseorganisationer 

och etiska förhållningsregler tar yrket till toppen, dvs. professionsstatus. Personligen anser 

Abbott dock att indelningen mellan profession och semiprofession är helt meningslös, 

eftersom det till syvende och sist handlar om expertyrken vars existensberättigande handlar 

om att svara på ett behov. 

5.1.6. Professionsbegreppet förblir omtvistat 

Trots ovannämnda försök till att förstå och förklara begreppet profession, är begreppet 

fortsatt problematiskt. I vissa fall har begreppet definierats utan att man tagit hänsyn till 

den historiska kontexten. De forskare som bortser från den historiska kontexten har 

tillämpat en mer generell definition som inte är begränsad till ett visst samhälle eller 

historisk epok. I andra fall har forskarna valt en detaljerad definition kopplat till ett 

specifikt historiskt sammanhang. För att undvika att fastna mellan dessa två 

förhållningssätt som båda har sina uppenbara brister har en alternativ definition tagits fram. 

Det finns forskare som föreslagit att man istället för profession ska använda sig av 

begreppet förvetenskapligande av yrken. Allt fler yrken förvetenskapligas vilket vi ser 

genom att ett ökat antal utbildningar ges vid högskolor med kravet att de ska vila på 

vetenskaplig grund (Selander 1989). 

Enligt Brante (2009) beror också definitionerna av profession på vilka komponenter som 

man lägger störst vikt vid. Lägger man tyngdpunkt på det teoretiska, är utbildning vid 

högskola och universitet en självklar vattendelare. Skulle man å andra sidan lyfta det 

praktiska kunnandet, är den långa utbildningen inte en given komponent. 

Som ett svar på de diskussioner som råder kring professionsbegreppet föreslår han själv en 

alternativ definition (Brante, 2009, s.28): 

”Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och 

förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem 

förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av 

allmänheten/klienten”.  

Denna definition har visserligen en slagsida mot en teoretisk komponent genom att den har 

med begreppet abstrakta kunskapssystem. Definitionen är så pass generellt hållen att den 

kan omfatta de flesta yrken som kräver eftergymnasial utbildning, allt från bibliotekarie till 

civilekonom, den är i detta avseende väldigt inkluderande och obunden i tid. Samtidigt 

finns det element i begreppet såsom att det är allmänhetens värdering av yrket som avgör 

huruvida det är professionellt eller ej, som kan uppfattas som godtyckligt och bestämt av 

tidsandan. Samtidigt knyter detta an till vad både Nolin (2008) och Abbott (1988) säger: 

professioner kan endast existera genom att anpassa sig till en föränderlig omvärld. 
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5.2. Vad är professionalisering? 

Till skillnad från begreppet profession, anser jag att det finns det en större enighet inom 

forskningen vad professionalisering innebär. Till skillnad från begreppet profession där ett 

stort antal forskare föreslagit olika kriterier som ska vara uppfyllda för att ett yrke ska 

räknas som profession, handlar begreppet professionalisering mer om varför en yrkesgrupp 

vill professionaliseras, dvs. uppnå professionsstatus. Sammantaget kan professionalisering 

beskrivas som olika yrkesgruppers strävan för att få ett officiellt erkännande på 

arbetsmarknaden och i samhället (Selander 1989).  Han anser att professionalisering kan 

syfta till att uppnå en speciell status, att besitta en viss kunskap och/eller en specifik 

praktisk kompetens. Han definierar professionalisering på följande sätt (s.111): 

”En yrkesgrupps strävan att uppnå samhälleliga fördelar och tolkningsföreträde inom sitt 

speciella kunskaps- och yrkesområde”. 

Selander (1989) citerar även Gesser som anser att professionalisering är ett sätt försöka 

uppnå status och den makt som blir en konsekvens av statusen. Beckman (Selander 1989) 

har formulerat en alternativ definition genom att utelämna faktorer som status och makt. 

Han menar att professionalisering innebär att man skapar ett yrke av en verksamhet som 

helt eller delvis har bedrivits ideellt. Detta är ju en definition som mycket väl skulle kunna 

tillämpas på bibliotekarieyrket som enligt Fred Lerner (2009), doktor i historia och 

biblioteksvetenskap, ursprungligen var en bi-syssla och icke uttalad yrkesroll. Albaric och 

Hoare, bibliotekshistoriker, pekar på att det i vissa länder som exempelvis Frankrike 

fortfarande är ett yrke som delvis bedrivs ideellt (Albaric & Hoare, 1989).  

Forskningen om professionalisering visar att det finns olika verktyg för att 

professionalisera. Utöver att utveckla en formell utbildning och olika typer av certifiering, 

kan en yrkesgrupp exempelvis bygga upp intresseorganisationer eller utveckla etiska 

förhållningsregler (Selander 1989). Det som professionsteorier dock till stor del har 

gemensamt är just kravet på akademisk utbildning (Selander, 1989, Brante, 2009, Nolin 

2008).  

5.3. Vad är status i yrkessammanhang? 

Enligt Ulfsdotter-Eriksson (2006) delar yrkesstatusforskning in yrken i grupper och 

försöker förstå varför vissa yrken värderas högre än andra i samhället.  Status legitimerar 

fördelningen av resurser och privilegier, där inkomst utgör den mesta tydliga 

statusmarkören.  

I sin sociologiska studie om yrkesstatus lyfter Ulfsdotter-Eriksson (2006) fram olika teorier 

om hur föreställningar om yrkesstatus skapas. En av dessa teorier går ut på att våra 

föreställningar om yrkesstatus påverkas av vår kunskap och värderingar. Dessa två faktorer 
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påverkar varandra i det att värderingar formas av kunskap och vice versa. En annan teori 

som Ulfsdotter-Eriksson tar upp, delar upp yrkesstatus i tillskriven och förvärvad status. 

Den tillskrivna statusen innebär att vi påverkas till att få en viss uppfattning om yrkesstatus 

genom rådande social och kulturella normer/mönster/koder. Den förvärvade yrkesstatusen 

däremot är knuten till mer konkreta aspekter såsom utbildningens längd, lönenivå, 

arbetsinnehåll och dyl. Som jag ser det har de båda teorierna en gemensam struktur i det att 

de menar att uppfattningar om yrkesstatus har en faktabaserad och en social komponent.  

En annan förklaringsmodell till hur yrkesstatus skapas är Treimans teori (Ulfsdotter-

Eriksson, 2006). Enligt denna teori är yrkesstatus ett stabilt fenomen och ett resultat av en 

nödvändig arbetsfördelning i samhället. Denna arbetsfördelning som innebär att 

arbetsuppgifterna utförs av den som är bäst lämpad leder till skillnader i kontroll av 

resurser. Detta i sin tur resulterar i att de yrken som har mer kontroll får fler privilegier än 

andra. 

Brante (2009) refererar till Sarfatti Larson som anser att professionalisering är en grupps 

strävan att uppnå social status. Vidare menar han även att den status som är förknippad 

med en viss profession inte endast kan härledas till utbildningsnivå. Det är snarare så att de 

professioner som hanterar det som anses vara centralt i samhället får högre status. Vad som 

är centralt ändras också över tid, exempelvis var präst en högt ansedd profession i tider då 

religion var viktigt i samhället, såväl som militärer är det i tider av krig. 

De begrepp som jag redogjort för i detta kapitel återkommer i mitt resultat och analys samt 

i mina slutsatser. Teorierna som jag belyst syftar till att ge en fördjupad förståelse av 

begreppen och den generella professionsforskningen. Vissa av dessa teorier används av 

författarna till den vetenskapliga litteratur som utgör min empiri vilket jag beskriver i 

avsnitt 7.2. 

 

6. Metod 

Jag har valt att använda mig av litteraturstudie med kvalitativt tillvägagångssätt som metod 

för att besvara mina frågeställningar och uppfylla uppsatsens syfte. Enligt Card (2017), 

verksam inom pedagogisk psykologi, letar man efter svaren på sina frågor genom att gå 

igenom litteraturen inom ett specifikt område när man tillämpar litteraturstudie som metod.  

Litteraturstudier kan genomföras både på ett kvalitativt och kvantitativt sätt. De 

kvantitativa tillvägagångssätten betonar en systematisk genomgång av litteraturen från ett 

fokusområde och använder sig inte sällan av statistik som verktyg för att sammanställa och 

utvärdera data. Analysen av den undersökta litteraturen kan ske genom att titta på hur ofta 

ett visst begrepp förekommer eller om det finns vissa tankemönster som återkommer på 

olika ställen i litteraturen. De kvalitativa tillvägagångssätten däremot, s.k. narrative 

literature review, går ut på att identifiera de teman som framkommer i den undersökta 

litteraturen, redogöra för dem och dra slutsatser utifrån dem. Detta tillvägagångssätt har 

inga definierade rutiner eller en allmänt vedertagen process som beskriver hur man ska gå 
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tillväga utan det är upp till forskaren att utforma sitt arbetssätt. Just med tanke på vagheten 

kring narrative literature review har det riktats en del kritik mot denna metod. Kritikerna 

menar att metoden är alltför subjektiv när det gäller urvalet av vilken litteratur som ska 

ingå, hur den ska analyseras och vilka slutsatser som dras. Eftersom forskaren väljer vilken 

litteratur som ska ingå och vilka slutsatser som man kan dra utan att utgå från vetenskapligt 

förankrade kriterier blir risken för partiskhet stor och för att forskarens förförståelse präglar 

både analys och resultat (Rumrill & Fitzgerald, 2001, Card 2017). Dock är det viktigt att 

tillägga att litteraturstudier ofta rör sig på ett spektrum mellan polerna kvantitativ och 

kvalitativ utan att renodlat vara endast det ena eller det andra. 

En svaghet för litteraturstudie som metod, oavsett om tillvägagångssättet är kvalitativt eller 

kvantiativt, är det som Card (2017) kallar för publiceringsbias. Detta innebär att studier 

som inte lyckas ta fram signifikanta resultat eller rön sannolikt inte publiceras. Det innebär 

att den som använder sig av litteraturstudie som metod antagligen inte uppmärksammar 

denna del av forskningen. En annan faktor som begränsar metodens ambition att granska 

all forskning kring ett visst ämne är att man är hänvisad till de studier som är publicerade 

på språk som man behärskar. Även om det är en praktisk omöjlighet att lära alla språk där 

det potentiellt finns relevanta studier, bör man vara medveten om denna begränsning och 

vilka konsekvenser detta skulle kunna ha för de egna studierna. För att säkerställa 

metodens transparens, bör man vara tydlig med att återge hur potentiellt relevant litteratur 

söktes och hittades. Litteraturen som används ska vara vetenskaplig, framför allt i form av 

originalartiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  

I vilka sammanhang är då den kvalitativt inriktade litteraturstudien en adekvat metod? 

Enligt Rumrill & Fitzgerald (2001), båda psykologer som forskat kring litteraturstudie och 

metaanalys, kan metoden beskriva forskningsstatusen inom ett specifikt område, bidra med 

nya perspektiv på befintliga studier samt kritiskt analysera dem. Varför valde jag att 

använda mig av kvalitativ litteraturstudie? Jag uteslöt i ett tidigt skede att arbeta med 

empiri i form av intervjuer eftersom jag anser att subjektiva uppfattningar kring mina 

nyckelbegrepp professionalisering, bibliotekarie och status inte hade besvarat mina 

frågeställningar.  

Trots vagheter kring tillvägagångssättet för kvalitativ litteraturstudie finns det enligt Card 

(2017) ett antal milstolpar som är generella för litterastudie som metod: 

1. Problemformulering 

2. Litteratursökning 

3. Inklusionskriterier 

4. Tolkning 

5. Presentation av resultat 

Inklusionskriterier innebär att jag redogör för vilka kriterier som jag använder mig av vid 

mitt urval, exempelvis vilka språk och årtal. Kriterierna kan komma att påverkas av hur 

många träffar som jag får vid mina sökningar. 
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Min arbetsprocess för uppsatsen som helhet bestod av att allra först formulera en 

frågeställning. Därefter tog letandet efter relevanta texter vid samt en första selektering 

baserat på relevans för syfte och frågeställning. Jag gjorde sedan en översiktläsning och en 

andra selektering av texter. De texter som jag valt att arbeta vidare med läste jag sedan 

igenom fokuserat, varpå jag kopplade det lästa materialet till uppsatsens struktur. Slutligen 

analyserade jag materialet och drog mina slutsatser baserat på analysen. 

6.1. Urval 

För att hitta relevanta texter använde jag mig av söktermer såsom profession, 

professionalisering, status, bibliotek, bibliotekarie i olika booleska kombinationer på både 

svenska och engelska. Jag använde mig också av ordet librarianship som saknar direkt 

motsvarighet på svenska. Dessa sökkombinationer tillämpade jag på Google Scholar, 

Libris, Diva och Libsearch (sökmotor vid Malmö Högskolas Bibliotek). Träffarna från 

dessa sökmotorer och databaser genererade i ett antal uppsatser, artiklar och monografier. 

Denna litteraturs referenslistor i sig genererade ytterligare texter, enligt begreppet pearl 

growing där man använder sig av en källa för att ledas vidare till en annan (Ahlin & 

Petterson, 2006). Mina inklusionskriterier baserade sig på språk då jag begränsade mig till 

svenska och engelska samt att träffarna ska vara vetenskapligt material. Då antalet träffar 

aldrig överskred hundratalet ansåg jag inte att det var nödvändigt att ytterligare begränsa 

urvalet. Det visade sig ganska tidigt att det finns framför allt ett antal mastersuppsatser som 

belyser olika aspekter av bibliotekarieyrkets professionalisering och status men oftast med 

ett uttalat genusperspektiv. Min utmaning bestod därmed i att hitta min infallsvinkel 

gällande bibliotekarieyrket, dess professionalisering och status. Räknar man dock bort 

mastersuppsatserna var det däremot svårare att hitta forskning kring profession och status 

kopplat direkt till bibliotekarieyrket.  

Mycket litteratur var antingen generell eller kopplad till andra yrken såsom exempelvis 

lärare eller socionomer. En reflektion från min sida är att IR-systemens mått på recall och 

precision blir avgörande för metoden litteraturstudie. Endast vid höga siffror av recall och 

precision uppnår man den täckning av studier som eftersträvas med metoden 

litteraturstudie.  

Baserat på ovanstående sökprocess hittade jag följande vetenskapliga litteratur som utgör 

empirin i min uppsats, vilken presenteras i bokstavsordning utefter författarnas namn. 

Gemensamt för litteraturen är att den tar upp bibliotekariernas professionalisering och/eller 

bibliotekarieyrkets statusaspekter. En djupare analys av denna litteratur följer i kapitel 7. 

Abbott, A. beskriver i sin artikel Professionalism and the future of librarianship, hur 

bibliotekarieyrket ska förhålla sig till sin samtid och framtid för att kunna överleva. Hans 

åsikt är att bibliotekarieyrkets förmåga till anpassning till en föränderlig omvärld och dess 

strävan att förbli relevant borde vara yrkeskårens primära fokus. 
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Carroll DeWeese, L., fil. Dr. i sociologi, har i sin artikel Status Concerns and 

Library Professionalism undersökt kopplingen mellan professionaliseringsinitiativ 

och statussträvanden hos en grupp universitetsbibliotekarier. 

 

Drabinski, E. bibliotekarie, lärare och författare, diskuterar i sin artikel Valuing 

Professionalism: Discourse as Professional Practice, för- och nackdelar med 

bibliotekarieryrkets professionalisering, där hon anser att indelningen i en över- 

och underklass på enskilda arbetsplatser är en baksida av professionaliseringen. 

Estabrook, C. som är verksam vid School of Library and Information Science vid 

University of Illinois, resonerar i artikeln The growth of the profession om hur strukturella 

förändringar inom det han kallar för informationsbranschen påverkar bibliotekarieyrkets 

jurisdiktion och status. Han är av åsikten, precis som Abbott, att bibliotekarieyrket till stor 

del är utelämnat till omvärldsfaktorer såsom teknologisk utveckling. 

I antologin Bibliotekarie: 70 år av facklig kamp av Häggström, B-M., Ridbäck, I., 

Schmidt, A. återges de svenska bibliotekariernas arbete med att synliggöra sin 

insats och sitt samhälleliga värde genom fackligt engagemang. Britt-Marie 

Häggstöm är folkbibliotekarie och har haft uppdrag inom olika 

intresseorganisationer inom bibliotekssfären. Irma Ridbäck är verksam vid 

Riksarkivet medan Anders Schmidt forskat kring vetenskapliga bibliotek. 

 

Keller, J. & Magnussons, C. magisteruppsats Den osynliga professionen - En 

studie över fackföreningen DIK:s förändringsarbete med bibliotekarieyrkets 

status, studerar hur en av bibliotekariekårens intresseorganisationer, DIK 

(Dokumentation, Information och Kultur), har jobbat med bibliotekarieyrkets 

professionalisering och status. Författarna anser att DIK´s arbete till viss del varit 

framgångsrikt men genom att inte gå tillväga på ett strategiskt sätt har det tappat 

en del av sin potential. 

Kåring Wagman, A.  går i sin forskningsöversikt Bibliotekarien och professionen skriven 

på uppdrag av Svensk Biblioteksförening, systematiskt igenom vad som kännetecknar 

bibliotekarieyrket, hur det har utvecklats professionellt samt vilka professionella projekt 

som yrkeskåren bedrivit. 

Seldén, L. diskuterar I sin artikel The Bologna process and the ups and downs of 

professionalisation in Swedish public libraries, hur utbildningen till bibliotekarie har 

pendlat mellan att vara övervägande teoretisk eller praktisk. Han anser att om utbildningen 

blir för praktiskt inriktad vilket kan bli en konsekvens av EU:s krav på jämförbara 

utbildningar, riskerar bibliotekarieyrket att deprofessionaliseras och tappa status. 

Stiernstedt, C.  & Wassholms, J. magisteruppsats Könsmärkning och 

statusrelevans i folkbiblioteksvärlden, undersöker om kön och status har en 

koppling inom bibliotekariekåren. Som jag nämnt tidigare är genusaspekten inte 
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mitt fokus men uppsatsen tar även upp en annan aspekt som är relevant för min 

uppsats såsom bibliotekariers syn på status. 

 

För att ge en bakgrund till min litteraturgenomgång har jag även använt mig av: 

Frenander. A, & Lindbergs, J.  Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik 

under hundra år, en antologi som tar upp folkbibliotekens politiska historia, 

statens roll och vilka utmaningar dagens folkbibliotek står inför.  Anders 

Frenander är professor och Jenny Lindberg universitetsadjunkt, båda vid 

Bibliotekshögskolan i Borås. 

 

Lerners, F.A.  The story of libraries: from the invention of writing to the computer 

age, är en bok som skildrar bibliotekens historia ur ett globalt perspektiv från det 

antika Egypten fram till våra dagar med västvärldens digitala samling och 

folkbibliotek.  Malmstens & Oscarssons Debatten om bibliotekarieutbildningen – 

inför förändringarna av utbildningen år 1972 respektive år 1993 – sådan den 

återspeglas i bibliotekstidskrifter, är en magisteruppsats vars syfte är studera vilka 

argument som dominerar debatten om bibliotekarieutbildningen innan och efter 

dess akademisering.  

 

7. Resultat och analys 

I mitt resultat och min analys kommer jag att visa hur forskningen som jag valt att gå 

igenom ser på bibliotekarieyrkets professionalisering och vilken effekt 

professionaliseringen haft för just bibliotekarieyrkets status i Sverige. 

Det kan tyckas vara en truism att bibliotekarieyrkets professionalisering går hand i hand 

med bibliotekens och yrkets innehållsmässiga utveckling. Jag har ändå valt att lyfta fram 

kopplingen eftersom det inte är möjligt att redogöra för bibliotekariernas 

professionalisering utan att i samma andetag återge vad som hänt med biblioteket som 

institution och yrkets uppdragsbeskrivningar.  

Jag vill därför ge en bakgrund till bibliotekariernas professionalisering i avsnitt 7.1. genom 

att gå igenom hur biblioteket och bibliotekarierollen förändrats genom åren. Därefter följer 

presentationen av resultatet och analysen av min litteraturstudie uppdelat i tre avsnitt. I 7.2. 

analyserar jag den vetenskapliga litteratur som utgör min empiri. I 7.3. och 7.4. besvarar 

jag mina frågeställningar vilka också använts som rubriker till dessa avsnitt. 
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7.1. Bakgrund till bibliotekariernas professionalisering 

Förenklat kan man säga att det funnits bibliotek i betydelsen boksamlingar långt innan det 

fanns yrkesverksamma bibliotekarier.  Både kloster, lärosäten och förmögna privatpersoner 

byggde upp och förvaltade boksamlingar av olika slag men de som hanterade bestånden 

hade oftast andra huvudsakliga uppgifter och saknade en gemensam utbildningsbakgrund. 

Tanken att betrakta uppgifterna på biblioteket som ett yrke fanns inte och personerna som 

jobbade på den tidens bibliotek hamnade där mer eller mindre av en slump (Lerner, 2009). 

En annan viktig skillnad jämfört med dagens bibliotek är att allmänhetens tillgång till dem 

var mer eller mindre obefintlig. På 1800-talet ser vi dock de första biblioteken bildas i 

Sverige vars verksamhet riktar sig till allmänheten, framför allt i kyrkans regi.  

Allteftersom tillkommer fler aktörer inom biblioteksfären med målsättningen att nå 

allmänheten, exempelvis nykterhets- och arbetarrörelsen. Bibliotekssfären blev efter hand 

tämligen vildvuxen vilket ledde till att fler förespråkade ett koordinerat folkbibliotek. 1924 

publiceras en folkbildningsutredning i vilken vikten av ett allmänt bibliotek öppet för alla 

lyfts fram och där man inspirerad av Danmark lägger fram förslag om att bemanna 

biblioteken med personal utbildad för ändamålet (Frenander & Lindberg, 2012).  Vid 

denna tidpunkt var biblioteken i Sverige antingen bemannade av en präst, frivilligarbetare 

eller som vid universiteten av en akademiker av något slag (Seldén, 2007). Det svenska 

folkbibliotekets främsta fanbärare Valfrid Palmgren organiserade kurser på upp till 6 

veckor under tidigt 1900-tal men 1926 kom den första ansatsen till en offentligt finansierad 

bibliotekarieutbildning, avsedd för folkbibliotekens personal och arrangerad av 

Skolöverstyrelsen. De som ville studera till universitetsbibliotekarie fick sin utbildning vid 

de lärosäten de tänkte arbeta vid enligt ett lärlingssystem, där man jämte andra 

kunskapskrav som latin och moderna språk, blev godkänd efter att ha praktiserat yrket i 3 

månader. 1949 presenteras Biblioteksutredningen som återigen tar upp behovet att 

koordinera framför allt folkbiblioteken och nödvändigheten av att diskutera kompetenskrav 

för bibliotekspersonal, även om man redan 5 år tidigare hade initierat akademiseringen av 

utbildningen i det att man börjat kräva en fil.kand. för att kunna komma in på 

Skolstyrelsens bibliotekarieutbildning.  Det dröjer dock till 1972 innan Sverige upprättar 

en nationell yrkesutbildning för bibliotekarier vilken var en kombination av 

universitetsstudier bibliotekpraktik (Frenander & Lindberg, 2012, Seldén, 2007). Under 

1980-talet riktades det stark kritik mot utbildningen som bl.a påstods sakna relevans för 

arbetsmarknaden.  

Kritiken ledde till att utbildningen delades upp i två inriktningar; folkbibliotek resp. 

universitets-och företagsbibliotek. År 1991 inrättades den första professuren inom 

biblioteks-och informationsvetenskap vilket kan anses vara en milstolpe för 

akademiseringen av bibliotekarieutbildningen. Därmed bröts den praktiska inriktningen av 

bibliotekarieutbildningen helt och övergick till att vara rent teoretisk (Malmsten & 

Oscarsson, 2007). 
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Medan 1900-talet fortskred, blev det allt svårare att prata om bibliotekarie som ett yrke 

med ett klart definierat innehåll som gällde för alla (Lerner, 2009). På 60-talet expanderade 

biblioteksverksamheten starkt i Sverige och bibliotekarierna hade en tydlig roll i samhället, 

nämligen att förmedla högkvalitativ kultur och kunskap till användarna. 

På 70-talet hårdnade samhällsklimatet vilket bl.a. innebar att konkurrensen på 

arbetsmarknaden blev tuffare och det blev viktigare att profilera sig som yrkesgrupp 

exempelvis genom att göra anspråk på att utgöra en profession. 70-talet var också en tid 

där de traditionella uppfattningarna om vad som är bra kultur ifrågasattes. En konsekvens 

av detta var att bibliotekarien fick gå från att ha varit en kulturförmedlande auktoritet till 

att i samarbete med användarna formulera en vidgad syn på vad kultur och kunskap kan 

vara. På 80-talet fortsatte biblioteket att utgå från användarnas och allmännyttans behov 

och växlade om från att ha varit kulturförmedlande till att bli informationsspecialister. De 

följande decennierna har präglats av teknikutveckling och besparingskrav. I kölvattnet av 

dessa skeenden har en yrkeskår som en gång var homogen och förankrad i en gemensam 

syn på yrkesrollen och dess uppdrag, fragmenterats i olika riktningar; kulturförmedlaren, 

informationsspecialisten och upplevelseförmedlaren (Kåring Wagman 2008).  

 

Kåring Wagman (2008) refererar till bl.a. Örom och Schreiber och hävdar att denna 

fragmentering lett till det som upplevs som en konflikt inom yrkeskåren, i det att det blir 

svårt att förena dessa roller och att det finns en motsättning mellan en humanistisk 

inriktning och en teknisk inriktning. 

 

Det finns olika perspektiv på vad som påverkat bibliotekarieyrket och Kåring Wagman 

(2008) har lyft fram två olika skolor. Den ena skolan lägger fokus på att yrket är hårt 

knutet till välfärdsstaten eftersom bibliotekarieyrket anses vara en s.k. välfärdsprofession. 

Detta innebär att förändringar inom professionen är en konsekvens av förändringar i 

välfärden. Under 1970-talet innebar detta tillväxt och satsningar medan 1980- och 1990 

talen präglades av nedskärningar.  Den andra skolan betonar det faktum att bibliotekarien i 

sin roll har många kontaktytor med andra människor. För bibliotekarien betyder det att hen 

utöver sina fackkunskaper behöver kunna formulera sin kunskap och besitta en 

förhandlingsförmåga i sina möten med användare, politiker och andra intressenter. Endast 

med dessa kompetenser kan bibliotekarien hävda sin legitimitet. 

 

7.2. Analys av den vetenskapliga litteraturen 

Analysen av litteraturen som utgör min empiri har jag delat in i tre kategorier. I avsnitt 

7.2.1. beskriver jag varifrån litteraturen kommer och vilken typ av litteratur det handlar 

om. I avsnitt 7.2.2. skriver jag om den teoretiska anknytning som jag hittat i litteraturen 

och som framför allt kommer från professions- och statusforskningen. Avslutningsvis 

analyserar jag begreppet professionaliseringsverktyg i avsnittet 7.2.3., ett begrepp i vilket 

jag samlar de strategier och metoder för att professionalisera bibliotekarieyrket som 

diskuteras i den vetenskapliga litteraturen. 
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7.2.1. Typ av litteratur och dess ursprung 

Den vetenskapliga litteraturen utgörs av framför allt av artiklar hämtade från olika 

tidskrifter inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Bland litteraturen finns även två 

magisteruppsatser från biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningarna vid Borås 

Högskola och Lunds Universitet samt en antologi och en forskningsöversikt. Litteraturen 

har publicerats mellan 1972 och 2016, vilket innebär att forskningsrönen sträcker sig över 

nästan ett halvt sekel. De flesta artiklarna är anglosaxiska och vid en närmare granskning 

visar det sig att alla kommer från USA. Visserligen finns det en begränsning i det att jag 

endast kan använda mig av litteratur på språk som jag behärskar tillräckligt väl men det 

faktum att artiklarna kommer från USA skulle kunna innebära att mina perspektiv snävas 

av ytterligare. Å andra sidan är mitt syfte att undersöka de svenska bibliotekariernas 

professionalisering och dess implikationer för yrkets status dock med internationella 

utblickar. Risken består då i att den internationella utblicken begränsas till USA men även 

att det amerikanska perspektivet blir för dominerande. Samtidigt är litteraturen, oavsett om 

den är svensk eller amerikansk, relativt samstämmig angående hur bibliotekarieyrket har 

professionaliserats, vilket jag återkommer till. 

7.2.2. Teoretisk anknytning  

Abbotts professionsteorier är de mest förekommande i den vetenskapliga litteratur som jag 

använt mig av, kanske för att han är en av de få professionsforskare som applicerat sina 

teorier på just bibliotekarieyrket. 

Estabrook (1989) utgår från Abbotts teorier om professioners jurisdiktion och dess 

samspel i ett system i sina resonemang om ett yrkes överlevnad och status. Det 

Estabrook lyfter fram är att ett yrkes status är i lika stor utsträckning avhängigt av 

sin omvärld och konkurrerande yrken som av sin egen expertis. Han nämner även 

Sarfatti Larsons teorier om professionalisering som en strävan att utbyta resurser i 

form av specialiserad kompetens mot social och ekonomisk belöning. 

Keller & Magnusson (2007) menar att ett yrkes status kan höjas genom att 

uppgradera det till en profession. Av detta skäl använder de sig Abbotts 

professionsteorier för att förklara yrkesstatus men även för att förstå faktorer som 

kan förklara just bibliotekarieyrkets status.  De refererar även till Treimans 

forskning kring status för att belysa hur status uppstår relaterat till yrken. 

Kåring Wagman (2008) tar upp Abbotts professionsteorier och hur han applicerat 

dem på just bibliotekarieyrket när hon redovisar för bibliotekariekårens olika 

professionella projekt. Precis som Keller & Magnusson (2007) lutar sig Kåring 

Wagman mot Treimans teorier om ett yrkes kontroll över sin kunskapsdomän och 

statusen som är resultat av denna kontroll. 
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Hon nämner även Anders Öroms sex olika bibliotekarieidentiteter för att förklara 

hur bibliotekarieyrkets innehåll har förändrats över tid och hur mångfacetterat 

yrket är, vilket i sig kan resultera i en otydlighet som i sin tur påverkar yrkets 

status negativt. 

Även Seldén (2007) tar avstamp i Abbotts professionsteorier och betonar framför 

allt de av Abbotts professionskriterier som handlar om teoretisk kunskap och 

formell utbildning.  

Drabinski (2016) skiljer sig från ovanstående författare i det att hon inte refererar 

till Abbott överhuvudtaget. Istället diskuterar hon begreppet profession och 

professionalisering med hjälp av en forskare som heter McGuigan. Han lutar sig 

mot den essentialistiska professionsforskningen och definierar professionen 

utefter kriterier som specialiserad kunskap, etiska förhållningsregler, 

intresseorganisation och kompetenser som bara kan utföras av 

professionsutövarna.  

Stiernstedt & Wassholm (2004) använder inga teorier som behandlar professioner 

och professionalisering utan fokuserar på teorier som kan förklara yrkesval utifrån 

ett genusperspektiv. När de resonerar kring begreppet status tar de stöd av Bruijns 

forskning som bl.a. säger att människors yrke är den faktor som är starkast 

kopplat till status i vårt västerländska samhälle.  

7.2.3       Professionaliseringen och dess verktyg  

Professionalisering av bibliotekariekåren, förstått som yrkesgruppens strävan att uppnå 

status diskuteras på ett flertal ställen i mitt litteraturval.  I samband med diskussionen om 

professionalisering vill jag använda mig av begreppet professionaliseringsverktyg. Med 

detta avser jag olika strategier och tillvägagångssätt för att professionalisera ett yrke.  

Enligt Estabrook (1989) utgör de faktorer som kännetecknar professionerna såsom formell 

utbildning, yrkesorganisationer, etiska förhållningsregler och autonomi verktyg för att 

professionalisera ett yrke och därmed legitimera dess anspråk på högre status och kontroll 

över dess marknad. Däremot anser han inte att de är särskilt effektiva för 

bibliotekarieyrket, vilket jag återkommer till senare i min diskussion om hur yrket 

professionaliserats och hur detta påverkat dess status. 

Kåring Wagman (2008) refererar till nyweberianismen och använder sig av begreppet 

social stängning för att beskriva hur professionalisering av ett yrke sker genom 

utestängningmekanismer, dvs. att bygga upp hinder för att avgränsa en yrkesverksamhet 

från en annan. Kåring Wagman anser att stängningen vanligtvis sker genom kunskap och 

utbildning, vilka då agerar som professionaliseringsverktyg. Även Seldén (2007) och 

Drabinski (2016) menar att utbildning är det primära professionaliseringsverktyget för 

bibliotekarierna med den skillnaden att Seldén är av åsikten att ju längre och mer teoretisk 

utbildningen är desto bättre medan Drabinski är mer kritisk till detta 
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professionaliseringsverktyg. Carroll De Weese (1972) tar endast upp utbildning som 

redskap för professionalisering men menar dock att utbildningen är en ständigt pågående 

process om ett yrke ska avancera till och förbli profession. Keller & Magnusson (2007) 

anser att teoretisk kunskap är nyckeln för en yrkesgrupp till att få inflytande och status. 

Därmed är professionalisering utan teoretisk kunskap inte tänkbar i dagens 

kunskapssamhälle. Men Keller & Magnusson lyfter även fram andra 

professionaliseringsverktyg som marknadsföring, opinionsbildning och löneökningar. 

Dessa professionaliseringsverktyg används ofta av intresseorganisationer i bibliotekssfären 

exempelvis fackliga organisationer. Häggström, Ridbäck, Schmidt (2008) lyfter fram just 

fackligt arbete som exempel på ett effektivt professionaliseringsverktyg. 

Abbott (1998) är överens om att de professionaliseringsverkyg som jag tagit upp ovan är 

etablerade och de mest förekommande inom professionerna. Men då han är tveksam till 

dess verkliga nytta, pläderar han istället för ett annat professionaliseringsverktyg för 

bibliotekariekåren, nämligen anpassningsförmåga till omvärlden.  

7.3. Hur har bibliotekarieyrket professionaliserats? 

I min litteraturstudie framkommer det att professionaliseringen av bibliotekarieyrket 

övervägande har skett genom att formalisera och akademisera utbildningen. Kåring-

Wagman (2008) tar upp professionalisering genom akademisering som ett redskap för 

bibliotekariekåren som har använts för att hävda sig på en alltmer konkurrensutsatt 

arbetsmarknad. Hon menar att det egentliga syftet med akademiseringen inte 

nödvändigtvis är kopplat till ett behov inom yrkesutövandet utan snarare till att man vill 

legitimera yrket. Professionalisering genom akademisering kan ha lett till en osäkerhet hos 

biblioteks- & informationsvetenskapsstudenter ang. deras yrkesinnehåll. För att belysa 

risken för ett glapp mellan utbildningen och yrkespraxis, nämner Kåring Wagman (2008) 

forskning som undersöker vilka kvalifikationer bibliotekarier anser sig behöva i sitt yrke. I 

princip ingen av de tillfrågade tar upp de kunskaper som förmedlades under utbildningen 

utan snarare kunskaper som de tillägnat sig på jobbet. Även de intervjuade arbetsgivarna 

tycks anse att de kunskaper som de nyutexaminerade bibliotekarierna tar med sig är för 

teoretiska och efterlyser därför mer praktiska färdigheter. Kåring Wagman (2008) menar 

vidare att denna upplevda skillnad mellan akademi och yrkespraxis resulterar i en 

otydlighet i bibliotekariens yrkesroll. Att uppnå ett tydligt yrkesinnehåll försvåras 

ytterligare av de olika roller som bibliotekarieyrket haft genom tiderna och som tenderar 

att förbli spretiga framöver också. Yrket har en inneboende spänning mellan en 

humanistisk och en teknisk inriktning och mellan de olika rollerna såsom 

kulturförmedlaren, informationsspecialisten och upplevelseförmedlaren.  Denna mångfald 

kan utgöra en grogrund för konflikter och utgöra ett hinder för yrkets fortsatta 

professionalisering (Kåring Wagman 2008).  

 

Drabinski (2016) tar också upp akademisering av utbildning som det viktigaste 

professionaliseringsverktyget för bibliotekarierna.  Hon anser att en akademiserad 
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bibliotekarieutbildning på många sätt har varit positiv och är till gagn för både yrkeskåren 

och användarna. Men precis som Kåring Wagman anser hon också att det finns en baksida 

av denna typ av professionalisering. Hon menar att det finns en risk att 

professionaliseringen av bibliotekarieyrket skapar ojämlika arbetsplatser bl.a. genom olika 

löner. En profession förutsätter att det finns icke-professioner inom en och samma 

yrkeskår, vilket leder till grupper av priviligierade och icke priviligierade.  

 

Även Seldén (2007) anser att bibliotekarieyrket huvudsakligen professionaliserats genom 

en akademisk utbildning, även om utbildningen hela tiden genomgått förändringar som rört 

sig emellan teoretiskt och praktiskt innehåll. Han argumenterar starkt för akademiseringen 

och menar att det är först genom akademiseringen av bibliotekarieutbildningen som yrket 

fått en möjlighet att professionaliseras. Han anser att praktiska utbildningar som fokuserar 

på how to do it istället för att som i akademiska utbildningar fokusera på how to think 

about it leder till deprofessionalisering, vilket resulterar i minskad status och autonomi 

inom yrket (paginering saknas i artikeln). 

Keller & Magnusson (2007) anser också att bibliotekarieyrket till stor del 

professionaliserats genom en akademiserad utbildning vilket är en förutsättning för att en 

profession ska uppnå kunskapsmonopol. De har dock undersökt ett annat 

professionaliseringsverktyg nämligen intresseorganisationer. I sin magisteruppsats från 

2007 undersöker de fackföreningen DIK:s arbete med att stötta bibliotekarieyrket i dess 

professionalisering. De strategier som tillämpats av DIK är att stärka yrkets etiska 

riktlinjer, definiera och marknadsföra yrkesgruppens kompetens samt att förmedla 

alternativa bilder av bibliotekarieyrket som en motvikt till olika stereotypa uppfattningar 

som finns hos allmänheten.  

Häggström, Ridbäck, Schmidt (2008) är inne på samma spår när de tar de upp de 

professionaliseringsinitiativ för bibliotekariekåren som drivits i facklig regi. Fokus för 

fackföreningarna har framför allt varit bättre löner och anställningsförhållanden. Men ett 

stort arbete har också drivits för att synliggöra yrkesgruppen samt trycka på att 

kommunerna ska anställa endast utbildade bibliotekarier inom biblioteken.  

 

Estabrook (1989) å sin sida anser att bibliotekariekåren har valt att professionalisera sig 

genom att använda sig av de av de för professionsforskningen klassiska 

professionaliseringsverktygen såsom utbildning, etiska förhållningssätt och 

intresseorganisationer i tron att detta är tillräckligt för att uppnå professionsstatus. Han 

anser bibliotekariekåren har varit fast i övertygelsen att det finns ett antal givna handlingar 

eller åtgärder för att professionalisera yrket och man därmed missat det väsentliga. Enligt 

Estabrook är det väsentliga att bibliotekarierna anpassar sig till förändringar i omvärlden 

och hävdar sin jurisdiktion.  

 

 

Abbott (1998) är också skeptisk till professionaliseringen medelst de klassiska 
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professionsverktygen såsom exempelvis akademisk utbildning och vad den kan ge 

bibliotekarieyrket. Han menar att många tror att professionalisering är som en rulltrappa 

som sakta men säkert flyttar upp ett yrke till professionsstatus där professionsutövarna kan 

åtnjuta respekt och anseende. För bibliotekariernas del anser han att denna rulltrappa aldrig 

nått sitt mål av den enkla anledningen att rulltrappan, dvs. professionalisering och dess 

potential till legitimitet är en villfarelse. Enligt honom befinner sig alla yrken på en och 

samma nivå. Det stämmer förvisso att yrkesgrupper bygger upp utbildningar, certifierar, 

organiserar sig och formulerar en yrkesetik. Men precis som Estabrook (1989) anser han 

att inget av detta kan skydda ett yrke från omvärldsfaktorer som exempelvis när 

kunskapsbehoven förändras eller när en annan yrkesgrupp tar över. Det är huvudsakligen 

genom att bibliotekarieyrket har förhållit sig till och parerat dessa omvärldsfaktorer som 

yrket har överlevt och det är också detta professionaliseringsverktyg som bibliotekarierna 

fortsättningsvis behöver fokusera på. 

7.4. Effekten av professionaliseringen för bibliotekarieyrket och dess 

status 

Historiskt sett har bibliotekarierollen haft låg status, även under en tid då yrket utfördes 

uteslutande av män. Som Lerner (2009) raljant uttrycker det var det många gånger antingen 

misslyckade studenter eller lata professorer som fick ta hand om lärosätenas eller adelns 

boksamlingar. För att belysa påståendet berättar han om hur Casanova som tog tjänst som 

bibliotekarie hos en adelsman fick finna sig att inta sina måltider med tjänstefolket. I min 

inledning nämnde jag även att bibliotekarien i Sverige än idag har en låg status och hamnar 

på plats 64 när hundra yrken rangordnas (Svensson & Ulfsdotter-Eriksson, 2009). 

Som konstaterat tidigare i uppsatsen har professionaliseringen av bibliotekarieyrket i 

Sverige skett primärt genom akademisering av utbildning. Kåring Wagman (2008) menar 

att teoretisk kunskap kan vara statusskapande men den kan också leda till att utbildningar 

glider ifrån sin yrkesmässiga anknytning. Enligt dessa resonemang skulle 

professionalisering genom akademisering leda till högre status men till priset av ett förlorat 

praktiskt yrkeskunnande. Men tittar vi exempelvis på statusaspekten lön, kan vi konstatera 

att den genomsnittliga månadslönen år 2016 ligger på 32 300 kr för såväl 

folkbibliotekarierna som högskolebibliotekarierna. Detta kan jämföras med den 

genomsnittliga lönen i Sverige för personer som har en eftergymnasial utbildning på 3 år 

eller mer, vilken var 40 150 kr (Statistiska centralbyrån, 2016). 

För att nyansera bilden behöver dock påpekas att status inte bara kommer till uttryck 

genom inkomst. Stiernstedts & Wassholms (2004) intervjuer med ett antal bibliotekarier 

lyfte fram andra innebörder av begreppet status. Återkopplingen från de intervjuade 

personerna var att de generellt inte tyckte om att använda sig av ordet status och att det 

fanns många olika sätt att definiera status. En av definitionerna omfattade kunskap, 

integritet och att vara en bra människa snarare än att ha en hög lön eller en hög position i 

samhällets ögon. Majoriteten av intervjupersonerna ansåg dock att bibliotekarieyrket inte 
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har någon hög status i samhället. Anledningarna till detta är dels den låga lönen men också 

för att bibliotekarierna är dåliga på att marknadsföra yrket. De menar att allmänheten ser 

biblioteket som en plats där man framför allt lånar böcker och missar därmed den 

kompetens som bibliotekarierna kan erbjuda vad det gäller exempelvis 

informationssökning. De intervjuade påpekade även att det finns statusskillnader 

sinsemellan de olika bibliotekarierollerna, där de olika arbetsuppgifterna och användarna 

utgör en skiljelinje. En bibliotekarie på ett universitetsbibliotek som arbetar tillsammans 

med forskare anses ha högre status än en bibliotekarie som jobbar på ett folkbibliotek. 

 

Dessa tankegångar finns även i Estabrooks forskning (1989). Han menar att i vårt samhälle 

är ett yrkes status kopplat till de uppgifter som utförs, organisationerna inom vilka de 

verkar och dess klienter. Han påpekar vidare att det inte är tillräckligt att de uppgifter som 

utförs inom yrket blir högre värderade, de måste även kopplas till det specifika yrket 

uppgifterna är kopplade till. Han anser att den låga statusen hos bibliotekarieyrket till stor 

del kan tillskrivas yrkeskårens ovilja att konkurrera med andra yrkesgrupper om just större 

status och ett utökat professionsterritorium. 

 

När Keller & Magnusson (2007) granskade fackföreningen DIK:s arbete med att försöka 

höja bibliotekarieyrkets status konstaterade de att anledningarna till yrkets låga status bl.a. 

var yrkeskårens svaga självkänsla, dess generella men vaga kompetens och dess 

kvinnodominans. De menade även att yrkets samhällsnytta, en faktor som påverkar status, 

inte var synlig för användarna även om biblioteket som institution ansågs vara viktig. 

Enligt deras studie misslyckades DIK med initiativen att höja yrkets status framför allt av 

två skäl. För det första hade fackföreningen helt utelämnat genusperspektivet på 

professionen vilket de ansåg vara en av de tyngst vägande faktorerna till yrkets låga status. 

För det andra ansåg de inte att DIK arbetat strategiskt i tillräcklig utsträckning med att lyfta 

fram bibliotekariernas kompetens för omvärlden. DIK å sin sida parerade med att 

bibliotekarierna måste själva vara på det klara var i deras kompetens ligger innan den kan 

förmedlas ut till allmänheten. Enligt Keller & Magnusson (2007) hindras utvecklingen av 

bibliotekarieyrkets status även av den stereotypa bilden av bibliotekarien som en introvert 

(kvinnlig) bokmal, en bild som är utbredd bland allmänheten. Denna stereotyp tar även 

Cederberg upp i antologin Bibliotekarie – 70 år av facklig kamp (i Häggström, Ridbäck, 

Schmidt red., 2008). Hon anser att bilden av bibliotekarien som en passiv, osjälvständig 

person som endast har en stöttande funktion fortfarande är vid liv. Just bilden av ett yrke är 

väldigt viktigt för dess status. Denna bild består inte bara av hur människor generellt 

uppfattar exempelvis bibliotekarien utan även hur yrket kommer till uttryck i litteratur, 

film etc.  

 

Kåring Wagman (2008) har också undersökt bibliotekarieyrkets status och anser att dess 

breda men otydliga kompetens står i vägen för yrkeskårens möjligheter att hävda sig och 

vinna status. Hon säger vidare att även om bibliotekariernas kärnkompetenser som 

informationsstrukturering och informationshantering är eftertraktade på arbetsmarknaden 
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är det inte många rekryterare som ens vet att detta lärs ut på biblioteks-& informations 

utbildningarna och därför är denna kompetens osynlig.  

Hon ser dock den nya informationstekniken som hoppingivande för yrkeskårens status 

eftersom yrken med teknikinnehåll ofta vinner högre anseende i samhället.  

 

Carroll DeWeese (1972) anser att viljan att professionalisera ett yrke har att göra med just 

yrkesutövarnas statusambitioner. En individs yrke har praktiskt taget helt ersatt andra 

sociala statusmarkörer som exempelvis familjetillhörighet eller religion. Att utöva ett yrke 

som anses ha hög status är en avgörande faktor för individens samhälleliga position och 

dessutom ett medel för att avancera socialt. Han påpekar också att strävan efter status kan 

komma till uttryck mellan yrkesutövaren och dess klienter. Enligt Carroll DeWeese är 

graden av autonomi inom yrket ett mått på dess status. Men samtidigt innebär ökad 

autonomi inom en profession mindre autonomi hos klienten och vice versa. Detta kan leda 

till en konflikt mellan professionen och klienterna. För att konkretisera detta resonemang 

tar han upp den professionella relationen mellan universitetsbibliotekarier och forskare. 

Enligt Carroll DeWeese har forskarna vid universiteten högre status och mer autonomi i 

förhållandet till bibliotekarierna. Därför kan de utöva en viss kontroll över dem exempelvis 

i frågor kring vilka böcker som ska beställas och hur bibliotekarierna ska arbeta. Om 

bibliotekarierna yrkar på högre status, i detta fall genom ökad autonomi, finns det en risk 

för konflikt mellan dem och dess klienter. 

 

Kåring Wagman (2008) tar också upp forskning om bibliotekariens auktoritet/status i 

förhållande till användarna. Hon refererar till Hedman som forskat om 

universitetsbibliotekariernas situation i relation till forskare och vad som händer med 

bibliotekariens auktoritet när användarna blir alltmer kunniga och självständiga i 

exempelvis informationssökning. Hedman anser att bibliotekarierna i stället för att hävda 

sig på själva ämnesområdet för forskningen, ska lyfta fram sin kompetens inom hur 

information produceras, förmedlas och används. På så vis kan bibliotekarien och 

användaren komma ur det nollsummespel som Carroll DeWeese (1972) anser att deras 

relation utgörs av.  

 

Abbott (1998) anser att bibliotekariernas generella kunskaper möjliggör att de kan röra sig 

mellan olika jurisdiktioner. Detta gör dem flexibla och ökar deras chanser till anpassning. 

Samtidigt som detta är en styrka är det dock också en svaghet. Det blir svårare att avgränsa 

yrket tydligt och detta kan leda till att det förlorar i professionsstatus. Han menar dessutom 

att yrket är starkt kopplat till själva biblioteksinstitutionen vilket gör att bibliotekarierna 

och deras expertis osynliggörs. 
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8. Sammanfattning och slutsatser 

Bibliotekarieyrkets professionalisering har till stor del skett genom akademisering av en 

utbildning som till en början var mer utpräglat praktiskt inriktad men även genom andra 

professionaliseringsinitiativ i framförallt facklig regi. Dessa initiativ har exempelvis bestått 

av att ta fram yrkesetiska riktlinjer, synliggöra yrkeskårens kompetens och utöva 

påtryckningsarbete så att endast personer med biblioteks-& informationsvetenskaplig 

utbildning anställs som bibliotekarier. 

Detta professionaliseringsarbete tycks dock inte ha haft någon större effekt på 

bibliotekarieyrkets status. Bibliotekariekåren i Sverige har trots lång akademisk utbildning 

löner under genomsnittet för sin utbildningsnivå (Statistiska centralbyrån, 2016) och 

tillskrivs dessutom en relativt låg status av allmänheten enligt Svenssons & Ulfsdotter-

Erikssons (2009) kartläggning av yrkesstatus i Sverige. Med denna lägesbild för ögonen är 

frågan om dagens bibliotekarier verkligen får lön för mödan, ytterst relevant. 

Inom forskningen ifrågasätts dessutom bibliotekarieyrkets professionalisering och dess 

implikationer. Drabinski (2016) och Kåring Wagman (2008) varnar för 

professionaliseringens potentiella baksida som kan resultera i ojämlikhet inom yrkeskåren 

och i ett glapp mellan teori och praktik i yrkesutövandet. Både Abbott (1998) och 

Estabrook (1989) är skeptiska till hur bibliotekariekåren professionaliserat hitintills och 

hävdar att förmågan till anpassning till en föränderlig omvärld är mycket viktigare för 

yrkets överlevnad än att teoretisera utbildningar, bygga upp intresseorganisationer eller att 

utfärda etiska riktlinjer. 

Därmed inte sagt att professionaliseringen har varit förgäves. Akademiseringen av 

bibliotekarieutbildningen exempelvis svarar dels på högskolereformens krav på att all 

utbildning ska vila på vetenskaplig grund (Selander 1989), dels är den en strategi för att 

möta förändringar i omvärlden såsom exempelvis digitalisering, vilket resulterat i nya 

roller för bibliotekarierna (Kåring-Wagman 2008). Bibliotekariernas professionalisering 

behöver fortsätta, frågan är på vilket sätt.  

Vad det gäller fortsatt forskning skulle det vara intressant att på djupet undersöka varför 

bibliotekarierna tillskrivs en låg status av allmänheten för att på vis förstå vilka 

uppfattningar som ligger till grund för yrkets relativa osynlighet. Det finns redan forskning 

kring yrkeskårens självuppfattning men såvitt jag vet inga mer ingående analyser av 

användarnas syn på yrkets status.  

Ytterligare ett viktigt bidrag skulle kunna utgöras av en jämförelse med bibliotekariernas 

professionalisering och status i Europa, exempelvis grannlandet Danmark, ett land där den 

offentliga kulturen har avsevärt större handlingsutrymme än i Sverige (Olander, 2003).  
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9. Diskussion 

Jag valde att använda mig av metoden litteraturstudie, en metod där man eftersträvar att 

redogöra för så mycket forskning som möjligt relaterat till de frågeställningar man vill 

besvara. Det faller på sin egen orimlighet att kunna redogöra för allt som finns att hitta och 

som Abbott (1998) påpekar, har västvärlden länge lidit av ”data overload”. Redan då jag 

gjorde mina avgränsningar exempelvis genom att utelämna texter med uttalat 

genusperspektiv löpte jag risken att missa information som skulle kunna vara relevant för 

min studie och där har jag också gjort ett undantag genom att ta med Stiernstedt & 

Wassholms (2004) uppsats Könsmärkning och statusrelevans i folkbiblioteksvärlden. 

Ytterligare en svaghet med metoden är de begränsningar som uppstår genom att jag är 

hänvisad till dokument på engelska eller svenska. Jag har letat i traditionella databaser och 

bortsett från möjligheten att använda mig av data från altmetrics vilket möjligtvis resulterat 

i blinda fläckar vad det gäller det rådande kunskapsläget relaterat till mina frågeställningar.  

Mina slutsatser är att bibliotekarieyrkets professionaliseringssträvanden hitintills inte varit 

tillräckliga vad det gäller att bygga upp en yrkesstatus. Det finns flertalet anledningar till 

detta, vilka skulle kunna utgöra utvecklingsområden för bibliotekariekårens 

professionalisering.  

Estabrook (1989) anser att bibliotekarierna är motvilliga till att ta upp kampen 

med andra yrkesgrupper för att uppnå en högre status och av detta skäl tappar 

yrkesgruppen i status och tolkningsföreträde. I dagsläget är yrket inte skyddat 

genom krav på legitimering som inom lärarkåren. Den sociala stängning som 

länge varit ett av professionaliseringens kraftfullaste verktyg har uppenbarligen 

inte implementerats inom bibliotekarieyrket i full skala vilket kommer till uttryck 

genom arbetsplatsannonser för bibliotekarier där det fortfarande kan efterfrågas 

efter examen i biblioteks- & informationsvetenskapsutbildning eller annan 

likvärdig utbildning. Har detta att göra med osäkerhet angående den egna 

kompetensen eller rent av ointresse vad det gäller status? 

 

Keller & Magnusson (2007) menar att det finns ett relativt utbrett dåligt självförtroende 

inom yrkeskåren som gör att yrkesutövarna inte tar den plats som krävs för att hävda sig 

och därmed vinna status.  Även Estabrook (1989) frammanar bilden av bibliotekarierna 

som en yrkesgrupp med dåligt självförtroende och obefintliga maktanspråk. Lägger vi 

dessutom till bibliotekariers avståndstagande från status i form av pengar och inflytande 

såsom det framkommer i Stiernstedt & Wassholms intervjuer (2004), har jag kanske ringat 

in ett område som har utvecklingspotential i bibliotekariekårens 

professionaliseringsprocess. 
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Med hänvisning till ovanstående resonemang anser jag att bibliotekariekåren framför allt 

borde arbeta med att öka tydligheten och synligheten kring sin yrkesroll för att få bättre 

löner och mer erkännande i samhället. Om bibliotekarierna formulerade sitt uppdrag i 

samhället på ett tydligt sätt, relaterade detta till faktiska behov och arbetade aktivt med att 

förmedla detta, skulle det kunna leda till en ökad status och en stärkt självkänsla bland 

bibliotekarierna. Viktigt vore att arbeta i forum som når allmänheten och inte bara på 

branschrelaterade arenor. Yrkeskårens arbetsgivare inom offentlig sektor borde också 

medverka till att öka yrkets status, dels genom att höja lönerna men också genom att 

exempelvis finansiera kampanjer som visar på bibliotekariernas avgörande roll för att 

upprätthålla ett demokratiskt samhälle präglat av mångfald i enlighet med bibliotekslagens 

principer (2013:801). Med dessa insatser kan bibliotekarierna bli de kognitiva auktoriteter 

inom information, kritiskt tänkande och kunskap som de har potential att vara.  
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