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Introduktion 

Ett av kännetecknen för en profession av mer klassiskt snitt är förekomsten av någon form av 

etisk självreglering bland dess utövare. I många fall har denna formulerats som en etisk kod. 

Bland de äldsta och den kanske mest kända etiska koden är den så kallade hippokratiska eden 

som väglett ett grundläggande förhållningssätt inom läkarkåren sedan åtminstone 300-talet 

före vår tideräkning. Även juridiska professioner och journalister relaterar sina verksamheter 

till olika former av etiska förhållningssätt. Idag finns också etiska koder inom 

bibliotekarieyrket. Innehållsligt påminner de ofta om varandra, samtidigt som de finns i en rad 

olika former. De kan till exempel vara formulerade på nationell basis eller av någon 

intresseorganisation, som The Association for Information Science and Technoloy (ASIS&T). 

De kan relatera till specifika bibliotekstyper och de kan formulera ett aggregerat 

förhållningssätt, till exempel via International Federation of Library Associations (IFLA) 

eller UNESCO.   

 

För att en etisk kod ska kunna fungera meningsfullt i upprätthållandet av vissa normer och 

värderingar inom en profession, så måste den korrespondera mot den praktik som 

professionens utövare ägnar sig åt på daglig basis. De etiska koderna bör därför inte vara 

någon idealistisk konstruktion, utan hämta sina utgångspunkter i praktiska relationer och 

förhållanden som präglar den enskilda professionen vid en given, helst samtida, tidpunkt. 

Detta gör att det av nödvändighet är svårt att jämföra koder inom olika professioner på ett 

innehållsligt plan. Ska detta göras stannar ofta jämförelsen i en diskussion om vilka 

grundläggande etiska förhållningssätt som kan skönjas under det lager av singulär relevans 

som gör dem relevanta.  

 

I den här studien är det den etiska kodens förekomst inom bibliotekarieyrket som står i fokus. 

Då inte i första hand innehållsligt, utan på ett mer formellt plan. De flesta etiska koder som 

förekommer idag tillkommer någon gång från andra halvan av 1980-talet till mitten av 1990-

talet. Den första ”moderna” etiska koden för bibliotekarier – som också kommer att få utgöra 

exempel i den här framställningen - antogs av American Library Association (ALA) vid dess 

årsmöte 1938 och den baserade sig då på en mer informell  kod som först formulerades redan 

1922 (Code…N.D.). Denna i sin tur var en reaktion mot det som brukar räknas till 

biblioteksyrkets första explicita etiska självreglering, formulerad av Mary Plummer 1903, 

som ett led i stärkandet av det nya bibliotekarieideal som växte fram i USA under de sista 
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decennierna av 1800-talet i samband med bland annat etablerandet av ALA och den public 

library spirit, som sedermera också fann sin väg till Sverige genom framförallt Valfrid 

Palmgrens försorg.  

 

Redan vid en ytlig bibliotekshistorisk betraktaktelse är det möjligt att ana att formulerandet av 

etiska koder kommer vid perioder som representerar förändring - det nya professionsideal 

som växer fram under det tidiga 1900-talet samt de nya orgainsationsideal och den vidgning 

av bibliotekariebegreppet som succesivt får fäste i bibliotekssektorns alla delar under seklets 

sista två decennier.  Intressant att betrakta och analysera blir då vilken roll den etiska koden 

har för bibliotekarieprofessionen. Vilken form har den, och vad representerar den som 

dokument betraktat? På något sätt blir koden som dokumentform viktig i förnyelsen av den 

professionella självbilden – men i vilket avseende då? Dessa ganska enkla frågor ligger till 

grund för den studie som den här artikeln utgör en del i. Artikeln som sådan är disponerad på 

följande sätt: en kunskapsbakgrund och teoretisk utgångspunkt presenteras varefter etisk 

självreglering i äldre perioder av bibliotekarieyrket diskuteras. Härpå följer så ett par exempel 

på kodernas formella utveckling och hur de korresponderar mot olika etiska såväl som 

professionella ideal och på basis av dessa söks sedan svar på våra frågor i den avslutande 

diskussionen.  

 

Problem och teorigrund 

Den här studien rör sig i ett utrymme mellan två områden som under det senaste decenniet 

bjudit på alltmer intressanta vetenskapliga insatser; biblioteksetik och dokumentteori.  

 

Biblioteksetik 

Forskning om biblioteksetik, eller mer konkret bibliotekariers yrkesetik, har etablerats som 

biblioteks- och informationsvetenskapligt forskningsområde i sin nuvarande form sedan åren 

runt millenieskiftet och bör ses i relation till det ökande intresse vi ser i biblioteksektorn för 

att definiera och kodifiera inte bara ett allmänt etiskt förhållningssätt utan också skapa 

riktilinjer för hur normativ självreglering ska gå till i praxis. En grupp studier ger god 

överblick och metodologiska ingångar till studiet av biblioteksetik (Hauptman 2002, Preer 

2008, Koehler 2015), en andra fokuserar mer de etiska koderna som sådana och ger mer elle 

mindre analytiska genomgångar av sådana (Vaagan 2002, Besnoy 2009) och en tredje grupp 

fokuserar på praktiska tillämpningar i bibliotekssammanhang (Buchanan & Henderson 2009, 



 

 

 

 4 

Anderson 2006). Ofta går framförallt de två sistnämnda grupperna in i varandra och låter då 

praktiken styra definitionen av mer pricipiella professonsteoretiska positioner.  

 

Den mer teoretiskt inriktade litteraturen tar gärna sin utgångspunkt i den klassiska etikens 

indelning i dygdeetik som relaterar till hur varje individ bör vara och agera, deontologisk etik, 

som relaterar till förekomsten av absoluta normativa regler och sanningar och teleologisk etik, 

som definierar en handlings etiska värde utefter dess konsekvenser. Det som inom den 

biblioteksetiska forskningen främst varit av intresse är det spänningsfält som ligger mellan å 

ena sidan ett dygdeetiskt biblioterkarieideal, dvs. att en bibliotekarie bör inneha en viss 

karaktär och personlig relation till sitt yrke, och å andra sidan en mer värdeneutral 

kombination av deontologisk och teleologisk som anses prägla biblioteken som institutioner 

(Burgess 2016). Det finns en stark ådra inom forskningen som förordar en kombination av 

dessa till synes konfliktfyllda förhållningssätt, där bibliotek (i generell bemärkelse) 

representerar vissa givna värden, som upprätthålls av en professsion genomsyrad av dessa 

värdens tyngd och giltighet (Gorman 2001, Koehler 2015) samtidigt som de kan 

problematiseras dels utifrån praktiska ställningstagande. Exempel på sådana kan vara 

biblioteket som värdeneutral arena i lokalsamhället kontra biblioket som speglande av vissa 

samhälleliga värden, t.ex. demokrati eller pluralism (Burgess 2016). Ett annat exempel är 

spänningen mellan deontologiskt präglade värden som etablerats i internationella koder, t.ex. 

av IFLA, och de skiftande värdegrunder som genomsyrar samhällen i olika delar av världen 

(Koehler 2003). Här relateras dessa problem till just bibliotekssektorns karaktär, men 

motsvarande diskussioner och spänningsfält kan ses i alla typer av klassiska professioner 

(Egidius 2011, 168ff). 

 

Biblioteksetik relaterar vidare till det bredare och mer svårfångade området informationsetik, 

där frågor centrala för hanterandet av information på olika nivåer står i centrum. Frågor inom 

informationsetik kretser ofta kring problem som rör digital intergritet, yttrandefrihet och 

identitet (Capurro, Eldred & Nagel 2013, Floridi 2013). Även om detta är områden som i hög 

grad påverkar också diskussionen inom bibliotekssektorn är det en forskning som bara 

marginellt berörs inom ramen för den här föreliggande studien, som fokuserar mer explicit på 

biblioteket som institution och bibliotekarien som utövande professionell aktör. 
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Allt detta gör att det finns ett värde att låta de etiska koderna som sådana träda fram inte bara 

genom sin konkreta utformning, utan också låta denna utgöra en representation av de ideal, 

såväl på samhälls- som organisationsnivå, vilka präglar de miljöer och tidsperioder vi vet tagit 

biblioteken från en punkt. För att hitta verktygen till en förståelse av hur den etiska koden 

som dokumentform bidrar till att formulera såväl bibliotekarieprofessionen som biblioteken i 

institutionell bemärkelse vid vissa tidspunkter tar vi oss över till den här studiens andra 

intellektuella förankring: dokumentforskning. 

 

Dokumentteori - dokumentalitet 

Under ungefär samma period som diskussionen om biblioteksetik i sin nuvarande form blivit 

föremål för alltfler akademiska analyser så har delar av den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga forskningen tagit upp en under flera decennier tappad tråd bakåt 

till den så kallade dokumentaliströrelsen som tidsmässigt kan placeras runt förra sekelskiftet 

och vidare under första halvan av 1900-talet, ofta förkroppsligad genom Paul Otlet och 

Suzanne Briet (Day 2006).  

 

Den samlande utgångspunkten för dagens dokumentteori är i grunden praktikorienterad, det 

vill säga dokument gör något, alternativt påverkar skeenden i olika riktningar genom sin 

existens och/eller utformning (Lund & Skare 2010). Det finns också en mindre 

institutionsrelaterad del av området som placerar dessa dokumentpaktiker inom, i en del fall, 

minnesinstitutioner som muséer (Latham 2012 & 2016) eller bibliotek (Turner 2014, Hansson 

2015). Detta har lett till en allt rikare begreppsutveckling. Ett av de mest intressanta som då 

uppstått är begreppet documentality, eller dokumentalitet, som genom sin utformning strävar 

efter att fånga just en aktiv aspekt hos dokumenten i de praktiker de är med och formar 

samtidigt som det öppnar upp för kontextuella och analytiska avgränsningar i dessa praktikers 

utfromning, till exempel inom ramen för en viss institution eller kommunikativt sammanhang. 

 

Begreppet dokumentalitet har intressant nog växt fram parallellt i åtminstone två olika 

sinsemellan oberoende kontexter: en biblioteks- och informationsvetenskaplig och en 

filosofisk. Ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv definierar Frohmann 

(2010) dokumentalitet som ett dokuments förmåga att producera, möjliggöra, uppmuntra, 

tillåta, influera, blockera eller förbjuda någon eller något genom sitt förhållande till processer 

och institutioner i dess omgivning. Dokumentalitet kan då vidare beskrivas ur fyra aspekter; 
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(1) funktionalitet; en vigsel manifesteras genom ett vigselbevis eller ett företag skapar värden 

genom branding, (2) Historicitet; olika dokumenttypers värde och funktion förändras över tid, 

(3) social komplexitet; dokumentalitet måste föregås av givna sociala förutsättningar samt (4) 

”autonom agens”; dokument kan skapa reaktioner eller styra individuella beteenden, som att 

vi t.ex. kan bli rörda av en viss bok eller använda (eller inte) en p-skiva i vår bil när bestämda 

skyltar anger det. Frohmanns definition av dokumentalitet faller väl in i den strömning av 

practice-relaterad forskning som gjort sig synlig också inom andra delar av biblioteks- och 

informationsvetenskapen under det senaste decenniet. Det ligger något närmast intuitivt i hans 

förståelse av begreppet och däri finns en styrka, men det ligger också en möjlig svaghet. 

Frågorna som ställs riskerar att bli alltför endimensionella om det görs på ett sätt som relaterar 

dokument som något som ligger utanför, eller hakas på, sociala eller individuella processer 

och handlingsmönster som existerar oberoende av dokument. Det blir svårt om vi ställer 

frågan om dokument kan ha en direkt påverkan genom att via sin blotta existens och givna 

form faktiskt föda och upprätthålla diskurser, institutioner och individuella handlingsmönster 

på ett så grundläggande sätt att dessa inte hade kunnat finnas utan ett visst, eller vissa, 

dokument. För att finna en plats där sådana frågor ställs måste vi (ännu) gå utanför biblioteks- 

och informationsvetenskapen och dess formulering av dokumentrelaterade problembilder. 

 

Parallellt med Frohmann har den italienske filosofen Marurizio Ferraris utvecklat en delvis 

annan förståelse av begreppet dokumentailtet, en förståelse som tvingar in dokumenten i en 

diskussion mellan en i grunden marxistisk materialism och postmodern dekonstruktivism. 

Ferraris har arbetat med Jaques Derrida och utvecklandet av hans teori om dokumentalitet 

sker i dialog med, eller kanske rent av i opposition mot, den förres grammatologi, där språket 

ses som mer eller mindre autonomt i förhållande till verkligheten och det enda som skapar 

mening är en diskursiv dekonstruktion av verkligheten. Det materialistiska alternativ som 

Ferraris skapar är i grunden mycket konkret. Han nöjer sig inte med en funktionalistisk 

dimension av dokumentalitet, som den Frohmann utvecklar, utan menar att sociala 

institutioner och gemensamma handlingsmönster bara kan förstås om vi har tillgång till olika 

typer av definierande dokument. Som exempel lyfter han fram, och här syns skillnaden mot 

Frohmann tydligt, äktenskapet som social institution. Där Frohmann menar att ett äktenskap 

blir fullbordat genom någon form av vigsel som förknippas med ett (vidhäftat) vigselbevis, så 

menar Ferraris att det överhuvudtaget inte existerar något sådant som ett äktenskap utan ett 

normativt och/eller juridiskt bindande dokument. Vigselbeviset är därför inte ett exempel på 
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en funktionell dokumentalitet, utan ontologisk. Ett annat exempel som Ferraris ger är 

nationalstaten, som han menar inte existerar annat än genom en bestämd uppsättning 

dokument, som kartor vilka anger dess yttre gränser eller en konstitution som anger en i 

grunden normativt samlande suveränitet. Dokument som dessa har enligt Ferraris en så 

fundamental funktion att hans bidrag till begreppsutvecklingen blir ”ontologisk 

dokumentalitet” (Ferraris 2013).   

 

Vad innebär då detta för en studie om etiska koder och deras betydelse för bibliotekariers 

identitet? Det första som behöver göras är kanske att placera diskussionen på en 

institutionsnivå och då inte i sociologisk eller filosofisk betydelse utan i en mer 

organisationsnära. Detta gör att vi kan tala om bibliotek, bibliotekssketorn och en 

bibliotekarieprofession på ett meningsfullt sätt. Genom att göra en distinktion mellan 

konstituerande och performativ dokumentalitet låter Hansson (2015) bibliotek definieras av 

sina olika uppsättningar dokument. Konstituerande dokument blir då sådana som formulerar 

att ett bibliotek faktiskt existerar (det räcker inte med en samling medier) och definierar t.ex. 

graden av tillgänglighet samt politiskt definierade villkor. Performativa dokument blir sådana 

som definerar processer i den löpande verksamheten och som i sin styrande funktion ligger 

nära Frohmanns definition av dokumentalitet – exempel på sådana kan vara dokument som 

preciserar ett universitetsbiblioteks policy rörande e-publicering vid sitt lärosäte eller, i ett 

folkbibliotek, en kommunal biblioteksplan. Det som gör bibliotek särskilt komplicerade i det 

här sammanhanget är, att de bygger verksamheten som sådan på organiserade 

dokumentsamlingar som det byggs upp en unik dokumentalitet kring – utgör till exempel en 

katalog eller ett klassifikationssyetem, vilka båda i hög grad definierar tillgången till 

samlingarna konstituerande eller performativa dokument. Kort sagt kan ett bibliotek finnas 

och/eller fungera utan dem? 

 

Om vi vidare förutsätter, att ett bibliotek inte bara måste bestå av en organiserad samling 

dokument, utan också ledas och utvecklas av personer tillhörande en viss profession – 

bibliotekariens – så får också dokument som reglerar dessa peroners professionsutövning 

bärighet på själva biblioteket. Det här kan i förstone kännas långsökt, men vi ska nu, genom 

belysa bibliotekariekårens etiska självreglering och successiva erövrande av en professionell 

status och identitet, se på om och/eller hur etiska koder förmår bidra till etablerandet inte bara 

av nya praktiker, utan – möjligen – också av en mer djupgående förståelse för vad ett 
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bibliotek är och kan vara vid en given tidpunkt. Metodologiskt görs detta genom att i olika 

exempel på bibliotekshistoriskt inflytelserika dokumenttyper söka efter tre typer av utsagor; 

(1) definitioner eller beskrivningar av professionell identitet, (2) formulerande av kärnvärden 

samt (3) återgivande av bibliotekets skyldigheter gentemot användare, anslagsivare och/eller 

samhälle (Preer 2008, 20). När vi sedan kommer fram till den period där explicita koder 

formuleras baseras analysen på en klassisk närläsning av ett belysande exempel. 

 

Biblioteksetikens förhistoria 

När vi läser den äldre bibliotekshistorien och frågar oss om det finns en röd tråd som löper 

från de allra första biblioteken för knappt 6000 år sedan över den grekiska och romerska 

antiken, medeltiden, renässansen och upplysningen fram till de moderna biblioteksideal som 

formades under 1800-talet, så är det flera följdfrågor som dyker upp. Menar vi att det finns en 

uniform yrkespraktik, eller någon sorts universella värden? Menar vi att bibliotek är 

jämförbara inte enbart över tid, utan också mellan olika platser? Det finns olika svar på detta. 

Den biblioteksetiska forskningen har ofta sökt någon sorts etisk essens, som kännetecknar 

bibliotekrieyrkets kärna och bibliotekens identitet, universellt. Koehler (2015) ser en sådan 

essens i Ranganathans fem bibliotekslagar; (1) böcker är till för att användas, (2) för varje 

läsare, en bok (3) för varje bok, en läsare (4) ödsla inte läsarens tid samt (5) ett bibliotek är en 

växande organism (Ranganathan 1963).  Också Gorman (2000) menar att det i 

bibliotekarieyrket finns en uppsättning ”enduring values” som påminner mycket om 

Ranganathans påståenden. Samtidigt är det möjligt att vara mer instrumentell och hävda att en 

biblioteksetik inte existerar förrän den är formulerad och presenterad i en form som ger den 

legitimitet i förhållande till både yrkespraktiken och biblioteksinstitutionen som sådan och 

just legitimitetsgrunderna för bibliotekens verksamheter över tid, är det möjligt att hävda, har 

förändrats. En aspekt som berör just bibliotekens legitimitetsgrund har att göra med dess 

närhet till den samhälleliga makten, en aspekt som ofta glöms bort; biblioteken och de 

bibliotekarier som skött dem har alltid stått mycket högt i rådande makthierarkier – men ändå 

vid sidan av. Också idag ser vi detta, inte minst i folkbiblioteken, då den rådande 

maktstrukturen inom de demokratiska system där just denna biblioteksform trivs bäst just är 

folket. Om vi tar med detta in i analysen blir tanken på bestående värden särskilt intressant – 

är det just utformningen av bibliotekarieyrket i förhållande till den rådande makten som utgör 

den springande punkten, essensen, i bibliotekarieyrket också ur ett etiskt perspektiv?  
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Låt oss anta att vi kan tala om en period – en mycket lång sådan – innan det de facto existerar 

en uttalad och formaliserad biblioteksetik, men att det trots allt är möjligt att hitta någon form 

av kontinuitet, hur ser då den ut och i vilken typ av dokument finns den stadfäst? I en av 

delstudierna till det här föreliggande arbetet söks svaret på detta genom att lyfta fram två 

exempel, en påvlig bulla Ad Decorum Militantis Ecclesiae från 1475 och den franske 

bibliotekarien Gabriel Naudés handbok i biblioteksuppbyggnad Advis pour dresser une 

bibliothèque från 1627 (Hansson 2016a).    

 

Ad decorum… , i sin helhet återgiven i Jansson (2010),  är ett relevant dokument då det inte 

bara utgör själva fundamentet för det då nya Bibliotheca Apostolica Vaticana, utan också är 

ett uttryck för påven Sixtus IV:s nyorientering av bibliotekets verksamhet från att länge ha 

varit påvens privata boksamling till att nu bli ett, i relativ mening, offentiligt bibliotek där de i 

den lärda världen rådande renässansidealen syns, till exempel genom att också profan 

litteratur ges utrymme. Strukturellt följde, också enligt renässansens ideal, bibliotekets 

uppbyggnad antika förebilder med ett rum för grekisk litteratur, ett för romersk och så ett 

tredje för de mest värdefulla arbetena som behövde hållas utanför allmänhetens räckvidd, det 

som sedermera kom att kallas vatikanens hemliga arkiv. På vilket sätt utgör den i sig mycket 

korta bullan ett etiskt intressant dokument?  Det kanske mest uppseendeväckande med 

dokumentet är utnämnandet av Bartholomeus Platina till betald bibliotekarie. Här ser vi också 

exempel på Preer:s första kriterium. Platina tilldelas rollen som både ”custos”, förvaltare av 

beståndet, och ”gubernator”, ansvarig för biblioteket som organisation. Bibliotekariens roll 

formuleras här på ett för sin tid nytt sätt som självständig och ansvarig för sina handlingar. 

Som kärnvärde exemplifierar påven explicit att biblioteket ska tjäna all forskning, något som 

vidare formuleras i användarrelaterade termer, vilket dokumentet torde utgöra ett av 

bibliotekshistoriens tidigaste exempel på. Biblioteket och bibliotekarien har en skyldighet att 

tillgodose användarnas ösnskemål och behöver därigenom arbeta enligt ett ideal som omfattar 

alla då förekommande vetenskapliga discipliner. Just vad gäller användare formulerar till och 

med dokumentet att inte bara vetenskapsmän ska äga tillträde till samlingarna, utan också 

tillfälliga gäster i staden Rom – turister! 

 

Advis pour dresser une bibliothèque tar sig an bibloteksetiska frågor på ett delvis, men bara 

delvis, annat sätt. Den tillkommer i de stora europeiska privatbibliotekens guldålder och när 

Naudé skriver sin bok är han nytillträdd bibliotekarie hos Paris’ rådspresident och även aktiv i 
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de vetenskaplig kretsar vi ibland benämner La République des Savants, de lärdas republik.   

Valet att använda Advis… i just det här föreliggande sammanhanget kan motiveras av att 

handböcker av just detta slag var mycket vanliga – och lästa – i början av 1600-talet, inte 

minst då biblioteken hade att anpassa sig till de nya kunskapsideal som raskt formades vid 

denna tid. Naudés bok är den av alla dessa som utan jämförelse har fått störst betydelse för 

senare tiders blioteksutveckling. Den rymmer dock en omistlig tidsprägel, vilket visar sig när 

vi ställer dokumentet mot Preers innehållsliga kriterier. Där Ad Decourm… formulerar 

bibliotekariens relativa autonomi i förhållande till användarna, formulerar Naudé sin 

handledning i första hand som ett förhållande mellan bibliotekarie, ägare och samlingarna. 

Användarna spelar en relativt sett underordnad roll. Den yrkesidentitet som Naudé formulerar 

är en med mycket hög grad av självständighet. Ägaren förser biblioteket med tillräckliga 

medel och bibliotekarien ska, utan inblandning av ägaren, fördela inköpen efter de principer 

som Naudé formulerar i frågan om samlingsuppbyggnad. I dessa principer framtäder också 

bibliotekets kärnvärden tydligt – ett av de mest kontroversiella är nödvändigheten av konträr 

litteratur. Biblioteket framträder som en åsiktsneutral institution, som inte bara måste rymma 

litteratur som inte behagar ägaren – som ju inte får lägga sig i – utan som även går emot 

sociala normer och allmänhetens tycke och smak. Användarna omnämns först i dokumentets 

sista sidor och då formuleras förvisso det viktiga i att biblioteket hålls öppet för en begränsad 

allmänhet. Till och med ”okända” ska få tillträde till biblioteket – en något mer defensiv 

hållning kan tyckas än benämnandet av det sena 1400-talets turister i vatikanbiblioteket. 

 

Inget av dessa båda exempel är skrivna med avsikten att formulera något etiskt innehåll vare 

sig för biblioteket som institution eller mer konkret för bibliotekariens yrkespraktik. Icke 

desto mindre finns det element här som senare kommer att ligga till grund för centrala delar 

av den etik som under 1900-talet kommer att förknippas just med sådana etiska utsagor och 

dokument. Utvecklingen av den moderna, mer explicita, biblioteksetiken kan grovt sägas 

genomgå tre stadier; ett dygdeetiskt, ett deontologiskt och ett pragmatiskt eller 

konsekvensetiskt. Vi ska nu gå över och se vad som karaktäriserar dessa och formulera dem i 

förhållande till utvecklingen av etiska koder som dokument. 

 

Den moderna biblioteksetiken 

Det är först i anslutning till folkbibliotekens framväxt under andra halvan av 1800-talet som 

vi ser ett mer uttalat biblioteksetiskt förhållningssätt långsamt växa fram. Folkbiblitekens 
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uppdrag och självbild domineras mer av upplysningens sociala framstegstankar än de 

akademiska bibliotekens, som vid den här tiden mer fokuserade på att hantera de nya, alltmer 

tillgängliga, mönster för vetenskaplig kommunikation som utvecklas, något som också bär 

fröet till det tidiga 1900-talets dokumentaliströrelse. I yrkesetiska termer kan de akademiska 

bibliotekarierna närmast sägas kämpa med att hitta nya former i en tid när det tidigare 

encyklopediska yrkesidealet sliutligen ersätts med ett annat mer bibliotekstekniskt, som 

istället förmår spegla de vetenskapliga disciplinernas ökande specialisering (Minter 2013). 

 

Folkbiblioteken stångas vid den här tiden med helt andra problem, det kanske viktigaste att 

vinna social legitimitet. Detta uppnås bland annat genom att skapa en institution som möter 

lokala behov av utbildning och bildning, men också genom att konstruera ett nytt 

bibliotekarieideal, i hög grad baserat på vissa specifika karaktäristika såsom ödmjukhet, 

tillbakadragenhet och integritet – samtidigt som till exempel den växande 

skolbiblioteksverksamheten krävde sociala bibliotekarier som ofta skulle kunna visa upp en 

mer empatisk relation till barnen än vad lärarna behövde eller förmådde. Idealet fomuleras på 

flera arenor, men i denna fråga som i så många andra, spelar Melvil Dewey och hans 

biblioteksskola en viktig roll från mitten av 1870-talet och framåt. I ansökningshandlingarna 

behöver de sökande inte bara ange sina intellektuella kvalifikationer, utan också redogöra för 

vissa fysiska egenskaper, såsom längd, hårfärg, ögonfärg och vikt. De som sedermera kom 

ifråga var främst belästa yngre kvinnor som av olika anledningar hade valt bort äktenskapet 

(Wiegand, 1996, 85ff). Garrison (1979) benämner sekelskiftets folk- och skolbibliotekarier 

som ”bildningens apostlar”, vars främsta upgift var att tolka de lokala behoven i termer av en 

mycket klassisk och etablerad kultursyn. Detta kom också att prägla den syn på yrkets mer 

etiska innehåll som träder fram.  När biblioteksetiken får fäste och utvecklas till att bli en 

självklar del i den professionella beskrivningen av bibliotekarier är det möjligt att se tre olika 

stadier från början av 1900-talet fram till idag, vilket kan ses i Hansson (2016b), där den 

amerikanska ALA Code of Ethics analyseras i detalj. De tre stadierna kan utifrån den analysen 

betecknas som en dygdeetisk period, en deontologisk period samt en pragmatisk eller 

konsekvensetisk period. 

 

Den dygdeetiska perioden 1876-1922 

Den första explicita etiska koden för bibliotekarier formuleras av Mary Plummer 1903 och är 

i många avseenden en spegling av sin tid, eller kanske ska vi säga den tid som är det sena 
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1800-talets. Plummers bibliotekarie har sitt yrke som kall och präglas i sitt värv av ett slags 

gentlemannaideal, som tar fasta på vad Preer beskriver som värdighet, ödmjukhet, en vilja att 

lära samt en obändig tilltro till biblioteksarbetet (Preer 2008, 6).  På många sätt bygger 

Plummer vidare på den bibliotekarie som Dewey konstruerat genom sin biblioteksskola, men 

hon har samtidigt som syfte att skapa en modern professionell identitet. Det är i det 

sammanhanget introduktionen av en yrkesetik ska ses under den här perioden. Att den tog 

fäste kan vi dessutom se genom att till exempel Varlfrid Palmgren bygger vidare på samma 

idé om den personligt definierade professionella bibliotekarien när hon rapporterar från sin, 

för svenskt biblioteksväsende så viktiga, USA-resa hösten 1907, vilken avrapporteras i den 

mycket spridda och inflytelserika Bibliotek och folkuppostran (Palmgren 1909, Lundgren 

2015). I Sverige kom det dygdeetiska idealet, med sitt omisskännliga inslag av 

bibliotekarieyrket som ett kall, att leva kvar länge, inte minst inom folkbiblioteken. I USA 

blev det dock relativt kortvarigt och skulle redan ett decennium efter Plummers insatser 

komma att ersättas av ett då mer samtida, rationalistiskt ideal, något som inte bara visar sig 

genom att en ny typ av mer formaliserad kod uppkommer, utan också genom en allmän 

förskjutning av det yrkesetiska idealet. 

 

Den deontologiskt etiska perioden 1922-1981 

När Charles Knowles Bolton 1922 presenterar en helt ny professionsetisk kod för 

bibliotekarier eftersträvar han explicit att formulera ett alternativ till Plummers dygdeetik 

(Knowles Bolton 1922). Han tar istället fasta på ett professionsideal som ligger närmare 

läkarnas och advokaternas, där yrket på sätt och vis kan ses som ett kall, men där uppgifterna 

och yrkesrollen ändå är frånkopplade personens individuella egenskaper. Målet är att 

objektifiera bibliotekarien och biblioteket och definiera ett etiskt ideal som placerar 

bibliotekarieyrket i tidens administrativa och organisatoriska synsätt. Den etiska koden får en 

central roll i etablerandet av detta nya ideal. Knowles Boltons kod består av 30 ”canons” som 

utgör ett slags etiska budord, samlade i fyra övergripande grupper; (1) bibliotekariens relation 

till ägarna/anslagsgivarna, (2) bibliotekariens relation till sina anställda (N.B. bibliotekarien 

förutsätts här ha en arbetsledande position), (3) bibliotekariens relation till andra 

bibliotekarier samt (4) bibliotekariens relation till allmänheten. När Knowles Bolton-koden 

sedermera vinner fäste i bibliotekariekåren följer en lång och intensiv diskussion om hur en 

kod som denna borde hanteras. En av de viktigaste frågorna var den om huruvida den kunde 

eller borde behäftas med sanktionsmöjligheter gentemot de bibliotekarier som inte följde de 
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mycket grundläggande påbud som koden stipulerade, ungefär på det sätt vi ännu idag ser 

inom läkarorganisationer och advokatsamfund. Ännu långt senare är detta en fråga som 

hänger kvar och Hauptman beklagar att ALA aldrig kommit sig för att åstadkomma 

sanktionsmöjligheter och på så sätt stärka den etiska identiteten inom yrkeskåren och 

biblioteken som helhet (Hauptman 2002, 10). 

 

Knowles Boltons kod ratificerades av ALA först 1938 och med vissa mindre, främst 

stukturella, förändringar förblev den orörd under flera decennier. Det är lätt att analytiskt 

tillskriva den betydelse i den process som innebar en professionalisering av bibliotekarieyrket 

under de första två decennierna av 1900-talet, men redan när den blev ”officiell” var den 

delvis obsolet och bristen på korrespondens med sin samtid jämte bristen på 

sanktionsmöjligheter gjorde att ratificeringen skedde i relativ undanskymdhet och dess 

betydelse under 40-, 50- och 60-talen måste betecknas som marginell. Det är andra faktorer 

under den här perioden som påverkar och utvecklar yrket långt mer, inte minst den 

teknikutveckling som tar fart under andra världskriget och som snart kom att få en 

oåterkallelig inverkan på bibliotekens arbetsformer och bibliotekeriernas yekrsroll. 

 

Den teleologiska eller konsekvensetiska perioden 1981 – idag 

Den första genomgripande revideringen av ALA:s etiska kod och därmed också den första 

effektiva distanseringen från Knowles Boltons ideal kom 1981. Formellt innebar förändringen 

att koden minskades i omfång från då 28 paragrafer (Knowles Boltons ”canons”) till 6, vilka 

inte heller som tidigare innehöll konkreta anvisningar för bibliotekariernas uppförande. Inte 

heller denna nya förenklade kod fick något större genomslag och förändringsprocessen 

fortsatte därför, vilket ledde fram till den betydligt mer intressanta version som kom 1995.  

 

1995 sker nästa omarbetning och det kan också betecknas som den första som innebär någon 

egentlig utveckling av tänkandet kring dokumentformens funktion och struktur. En av de 

viktigaste skillnaderna är ett grundläggande skifte i perspektiv - den etiska koden talar från 

och med nu inte om bibliotekarien i tredje person, utan genom ett inneslutande ”we”.  Den 

etiska koden representerar genom sin form och sitt innehåll inte längre externa, allmänna, 

kanske rent av eviga, förhållningssätt som återspeglar samhällets normer och förväntningar, 

utan den professionaliserade yrkesgruppens gemensamt överenskomna värderingar i 

förhållande till ett samhälle utanför, präglat av rasande teknisk utveckling. Att perspektivet 
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ändras ska också ses i ljuset av den breddning av bibliotekarieyrket som sker under 1980-talet 

och de olika nya professionsliknande yrken som den snabbt växande informationssektorn 

skapar – många av dem med egna, snarlika, etiska koder (Anderson 2006).  

 

Kring millenieskiftet sker ytterligare en utveckling av den etiska koden som dokumentform, 

något som visar sig i den hittills senaste större revideringen av ALA:s kod från 2008. Här är 

inte längre koden autonom, utan ingår i The Intellectual Freedom Manual, en bok som tar ett 

helhetsgrepp och definierar bibliotekarieprofessionen i relation till en amerikanska 

konstitutionen och USA:s allmänna lagstiftning rörande informationsfrihet (Intellectual… 

2010). Som sådan har koden inte förändrats nämnvärt, men den nya rollen inom en tydlig 

informationsetisk kontext är intressant. Den definierar dess användningsområde och bidrar 

också till att formulera en ny professionsbild – bibliotekariens yrke är att ”kanalisera” 

nationens rätt till informationsfrihet inom ramen för de etiska riktlinjer som professionen själv 

definierat. Det är möjligt att argumentera för att det är vad bibliotekarier alltid gjort, men den 

nya dokumentformen för yrkets etiska dimension bidrar till att skapa en ny typ av legitimitet. 

Detta är den kanske tydligaste rollen som tillskrivits den etiska koden sedan 1922, paradoxalt 

nog kan tyckas, genom att låta den ingå som ett kapitel i en bredare beskrivning av samtidens 

problem. 

 

Parallellt med nya, delvis konkurrerande, koder och Intellectual freedom manual ser vi också 

en annan företeelse växa fram, troligtvis relaterad till den redukation av själva koden som 

revideringen 1981 innebar – kommentarlitteraturen. Det är delvis förekomsten av denna, dels 

lämpad för praktikern (Besnoy 2009) och dels för studenter (Buchanan & Handerson 2009), 

som kompletterar bilden av övergången till en mer konsekvensetisk syn på koden och dess 

användning. Litteraturen följer en viss typ av retorik; ett dilemma presenteras och sedan ges 

exempel på hur detta har lösts i olika praktiska situationer.  Vi presenteras alltså med en 

explicit tolkningsram som skapar en pragmatisk inramning till kodens strikta och 

återhållsamma form. Efter sju decennier kommer den till anvädning och den är kanske idag 

mer medvetandegjord och känd i den amerikanska bibliotekssektorn än någonsin. 

 

Om etiska koders dokumentalitet 

I den utveckling som här tecknats framstår det som om olika etiska ideal avlöser varandra vid 

vissa specifika tidpunkter. Verkligheten är naturligtvis mer komplicerad än så och det finns 
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under hela perioden flera ideal parallellt. Det mest tydliga är den public library sprirt, som 

har sin grund i ett dygdeetiskt bibliotekarieideal och som lever kvar långt efter att mer 

byråkratiskt orienterade administrativa ideal formulerats i Knowles Boltons och ALA:s tidiga 

koder. På samma sätt har det funnits ett motstånd mot ett de ekonomistiska ideal som präglat 

biblioteken och bibliotekarieprofessionen decennierna runt millenieskiftet och en vidare 

analys skulle kunna klarlägga om den utveckling som sker inte bara med ALA:s kod, utan 

med den plötsliga uppblomstring av etiska koder vi ser under 1990-talet, utgör en reaktion 

mot eller anpassning till dessa nya förutsättningar. 

 

Hur förhåller det sig då med relationen mellan yrkesidentiteten och de etiska koderna ur ett 

dokumentteoretiskt perspektiv? För att svara på det bör vi ta fasta på två rörelser som kan 

förmodas hänga samman och som visar sig i förskjutningar av såväl etiska normer och 

dokumentalitet. Den ena rörelsen har vi sett inom bibliotekariernas yrkesetik som sådan. Efter 

formulerandet av en dygdeetisk position som ett sätt att etablera en professionell identitet 

utvecklas en deontologisk position, som sedermera ersätts av en teleologisk eller 

konsekvensetisk positionering av yrkesetiken. Det är samtidigt möjligt att argumetera för att 

vi då också ser en rörelse från en inledande konstituerande dokumentalitet till en performativ. 

De båda rörelserna tycks vidare hänga samman. När de dygdeetiska formuleringingarna av 

bibliotekarieprofessionen kommer till utgör de ett viktigt inslag bland andra i en utveckling 

mot en ny typ av bibliotekarie, en som i hög grad motsvarar de behov som redan finns inom 

de då alltmer etablerade folkbiblioteken. Anspråk på att vara konstituerande genom det att den 

etiska koden är ett dokument som krävs för själva definitionen av en bibliotekarieprofession 

och, i förlängningen, ett modernt bibliotek kommer först med den deontologiska instpirerade 

kod som Knowles Bolton presenterar i olika versioner mellan 1922 och 1938 när den 

ratifieras som ett konstituerande dokument inom ALA. Det konstituerande elementet i kodens 

dokumentalitet fullföljs dock aldrig, till exempel genom att ingen sanktionsmöjlighet grundad 

i kodens deontologiska karaktär fastställs, utan dess betydelse blir alltmer svårgripbar och till 

slut måste den betecknas som rent perifer. Först när ett nytt intresse för 

bibliotekarieprofessionens etiska sidor och problem visar sig i slutet av 1970-talet och början 

av 1980-talet sker vad vi kan beteckna som en uppgradering av den etiska kodens betydelse. 

Denna uppgradering är dock av renodlat performativ karaktär, vilket vidare understryks 

genom den utveckling vi ser under 1990-talet och under de första åren av det nya seklet. Det 

handlar inte längre om att etablera en konstituerande dokumentalitet för en profession som nu 
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– på andra sätt – utvecklats hälsosamt under närmare ett sekel, utan snarare att definiera en 

etisk dimension inom denna; det är så vi bör se den närmast paradoxala situation som uppstår 

när ALA:s etiska kod får en ny betydelse inte genom sin autonomi, utan som en del av ett 

annat överordnat dokument, Intellectual Freedom Manual, där yrkesetiken blir del i en 

performativt orienterad nyformulering av yrket som sådant i termer av, främst, 

informationsfrihet och yttrandefrihet. Till detta kommer den konsekvensetiskt orienterade 

hjälplitteratur som bidrar till att tolka den etiska kodens vaga och mycket övergripande 

formuleringar. På så sätt tilldelas den yrkesetiska koden inte bara plats som en intellektuell 

abstraktion som behövs för att definiera bibliotekarieyrket som en fullvärdig profession, utan 

– vilket kanske trots allt är viktigare – som ett verktyg att ta till vid lösandet av praktiska 

problem i mötet med såväl användare som mer allmänna normförskjutningar i det omgivande 

samhället.  
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