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illustrate and discuss how libraries with special collections are affected by thefts. 
All institutions working with cultural heritage are possible targets of theft.  
The study examines how thefts from library special collections affect the libraries. In 
Sweden only a few regional and university libraries own collections of rare, older 
books and documents. However, some occasional unique and rare documents can also 
be found at smaller institutions, such as school or diocese libraries. All large libraries 
have at some point experienced that books disappear. But it is not always a question 
of theft. The reason could also be that books are being misplaced or that the library is 
unaware of the theft and therefore suspects misplacement rather than theft. There is a 
history of silence around this matter because it is considered to be shameful when 
libraries do not succeed in maintaining the material safe from thefts and damage. 
Another reason why some incidents are considered shameful is when an employee is 
involved in the thefts. These particular book thefts have caught a lot of media 
attention, due to their scandalous nature. However, most special collection thefts 
occur during daytime in guarded special collections reading rooms.   
The challenge for libraries is to make the material accessible and at the same time 
preserve it, to create an environment that does not attract thieves and simultaneously 
offer good research facilities. 
Thefts are apparently a serious problem for libraries and archival institutions. 
Libraries with special collections therefore take action regarding security; one 
example is to let patrons study valuable and irreplaceable material solely in guarded 
reading rooms. 
This study has shown that thefts affect libraries with special collections in various 
ways, from working procedures and routines to how the physical library environment 
is structured.  
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Förord 

 
I detta arbete har jag velat förena mina tidigare studier i bokhistoria med dess 
historiska och materiella inriktning med mina nuvarande studier i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Om jag lyckats bidra med något till detta känsliga ämne är det 
tack vare ett antal personer, mina informanter som generöst ställt upp med sin tid och 
diskuterat med mig och delat med sig av sina kunskaper och sina erfarenheter. Jag vill 
tacka dem varmt.  
 
Jag vill även tacka Jarle Rui Aadna på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, för att 
han så generöst visat mig runt på Den Sorte Diamant.  
 
Jag tackar också min handledare Eva Nylander, som var min lärare i bokhistoria och 
som nu är ansvarig för säkerheten för samlingarna på Universitetsbiblioteket i Lund.  
 
Genom min handledare har jag fått tillgång till ett internationellt nätverk av ansvariga 
för specialsamlingar, bland annat den numera pensionerade chefen för tryckta böcker 
på Vatikanbiblioteket, William Sheehan, och chefen för det holländska 
konsthistoriska biblioteket i Rom, Janet Mente. Dessa båda tackar jag varmt för 
generositet och visat intresse.  
 
Jag tackar också Lunds stads jubileumsfond som genom ett stipendium gav mig 
möjlighet att vara med på ett seminarium om stölder och kulturarv i Stockholm. 
Vidare tackar jag Universitetsbiblioteket i Lund och lärarna på masterprogrammet i 
ABM. Slutligen vill jag tacka min familj för allt.  
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1 Bakgrund 

 
I januari i år, 2016, kallade den sektion av The International Federation of Library 
Associations and Institutions (IFLA) som sysslar med specialsamlingar till ett 
seminarium i omedelbar anslutning till den stora årliga IFLA-konferensen i 
Columbus, Ohio, USA i augusti (International Federation of Library Associations and 
Institutions 2016a). Syftet med seminariet är att diskutera stölder, såväl interna, det 
vill säga utförda av personal, som externa – båda ett stort problem för bibliotek och 
arkiv. The IFLA Rare Books and Special Collections Section och the Preservation 
and Conservation Core Activity vill med detta lyfta fram problemet i ljuset eftersom 
det finns en historia av tystnad. 
 

The session aims are to highlight the importance of recording thefts internationally 
with the aim to de-stigmatise the reporting of thefts (something which still many 
libraries will not make publicly aware). It will also look at methods of raising public 
awareness towards provenance of cultural heritage items, and to continue to build 
bridges between the curatorial and commercial arms of the cultural heritage profession. 
(International Federation of Library Associations and Institutions, 2016b) 

 
Varför upplever de drabbade biblioteken denna stigmatisering i samband med 
stölder? Det borde rimligtvis endast anses skamligt för förövaren av det stulna 
kulturarvet.  
 
Denna studie kommer att undersöka hur stölder ur bibliotekens specialsamlingar, med 
den typ av material som dessa innefattar, påverkar biblioteksvärlden.1 I Sverige äger 
endast ett litet antal regions- och universitetsbibliotek samlingar med mer värdefulla 
äldre böcker och dokument. Men enstaka unika och värdefulla dokument kan finnas 
även vid mindre institutioner, exempelvis bibliotek vid läroverk (Korsell & Källman, 
2008, s. 26). 
 
I december 2013 hade The New Yorker en artikel som sådde ett frö hos mig. Den 
handlade om bibliotekschefen på ett av Italiens äldsta bibliotek, Girolamini-
biblioteket i Neapel (Schmidle 2013). Det hade uppdagats att 1500 böcker saknades 
från bibliotekets samlingar och den som dömdes för dessa stölder var 
bibliotekschefen Marino Massimo De Caro. Förutom bokstölder anklagades De Caro 
också för att ligga bakom förfalskningar av äldre värdefulla böcker, bland annat ett 
tidigare okänt exemplar av Galileo Galileis bok Sidereus Nuncius, med Galileis egna 
anteckningar. De Caro dömdes till sju års husarrest för sina handlingar. Som motiv 
                                                 
1 Specialsamlingar kan användas som ett gemensamt namn för olika typer av oersättligt unikt material i 
bibliotekssamlingar. Jag avser i detta fall äldre material.  
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för stölderna uppgav han att han behövde använda pengarna för att rusta upp 
biblioteket (Donadio, 2013).  

Ett annat känt fall där en anställd var förövaren, och som fick mycket uppmärksamhet 
i media, var när det 2004 uppdagades att Kungliga biblioteket i Stockholm (KB) 
blivit bestulet på ett stort antal böcker. Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn har 
också blivit drabbat, också där av en intern förövare. Liknande fall har inträffat på en 
rad bibliotek med specialsamlingar och kulturarvsmaterial runt om i världen. Men 
listan kan också göras lång när det kommer till stölder begångna av externa utövare. 
Bokstölder från bibliotek är emellertid något som kommit i skuggan av mer 
uppmärksammade konststölder. Dock, varje år stjäls tusentals värdefulla böcker 
världen över (Dahlman, 2001). I samband med stölderna på KB i Stockholm skrev 
dåvarande riksbibliotekarien Gunnar Sahlin:  

Samtidigt måste vi ha klart för oss att vi aldrig helt kan skydda oss mot händelser av 
detta slag. Vi vill ha öppna bibliotek där forskare och en bokintresserad allmänhet får 
ta del av kulturarvet. Dessutom måste personalen kunna röra sig bland våra samlingar 
för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det blir fortsatt svåra avvägningar mellan 
öppenhet och säkerhet (Sahlin u.å.).  

Gunnar Sahlin sätter här fingret på problemet: konflikten mellan bibliotekens uppgift 
att tillgängliggöra och att skydda och bevara materialet. I de fall där bibliotek blivit 
drabbade av interna stölder är det i slutändan besökarna det slår hårdast mot. Ett sätt 
att både tillgängliggöra och skydda materialet är att använda sig av den moderna 
tekniken i form av digitalisering. Många bibliotek med specialsamlingar låter inte 
låntagare beställa fram material som finns digitalt annat än vid ytterst speciella 
omständigheter.  

Stölder är alltså ett stort problem för bibliotek och arkivinstitutioner. Bibliotek med 
specialsamlingar vidtar därför ofta en rad säkerhetsåtgärder, som exempelvis att 
värdefullt och oersättligt material endast lämnas ut i bevakade läsesalar, samt att 
jackor och väskor inte får medtagas in i sådana specialläsesalar. Men trots detta 
försvinner material (Higgins, 2015, s. 16).  
 
Mitt bidrag till forskningen inom ämnet är att belysa en tidigare känd men sparsamt 
utforskad problematik och att visa på de konsekvenser stölder kan få för bibliotek 
med specialsamlingar.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med föreliggande undersökning är att utifrån litteraturstudium och empiriska 
studier belysa och diskutera hur bibliotek med specialsamlingar påverkas av stölder.    

Följande frågeställningar, som rör materialet och stöldernas påverkan på de bibliotek 
där de utförts, står i fokus:  

• Vilken typ av material, är det som stjäls? 
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• Hur har stölderna påverkat bibliotekarien och dennes arbetsuppgifter?   

• Hur har stölderna påverkat planeringen av bibliotekens fysiska miljö?   

• Hur har stölderna påverkat bibliotekens arbete med tillgänglighet och 
bevarande av olika materialkategorier?   

1.2 Disposition 
 
Jag kommer först att ta upp det som rör metod och teoretiska utgångspunkter, 
materialinsamling och avgränsningar. Efter detta följer en genomgång av ett urval 
tidigare stölder och en undersökning av det material som stjäls. Därefter redovisas 
resultatet av intervjuerna. Detta följs av en analys. Sedan följer ett avsnitt som rör 
säkerhet, det fysiska biblioteket och rumsanalyser. Uppsatsen avslutas med en 
diskussion.  
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2 Metod 

I undersökningen används en kvalitativ metod med djupintervjuer i fokus. Jag gör 
också en rumslig analys och jag använder mig av litteraturstudier och tidigare 
forskning.  

Den kvalitativa metoden, med långa intervjuer med ett begränsat antal personer, tycks 
mig vara mest lämpad för studien, bland annat av det skälet att ämnet kan upplevas 
som känsligt. En kvantitativ studie, exempelvis en datainsamling som bygger på 
intervjuer med ett större antal personer, skulle därför vara mycket svår att genomföra 
av det enkla skälet att väldigt få vill tala om stölder. Låt mig ge ett exempel: I den 
kvantitativa studien Stealing from archives. A report on European archive theft är den 
empiriska delen baserad på en enkätundersökning (EBNA, 2007). European Board on 
Archives working group (EBNA) skickade ut en enkät till riksarkiv i 25 länder och 
bad dem att skicka enkäten vidare till ett antal arkivinstitutioner i respektive land. 
Avsikten var att undersöka hur europeiska arkivinstitutioner påverkas av stölder. Av 
de 25 länder som fick enkäten svarade 22. Detta resulterade i sin tur i svar från 190 
arkivinstitutioner. Av dessa 190 svarade 90 nej på den första frågan, om de blivit 
drabbade av stölder, och ignorerade sedan resten av frågorna (ibid. s. 4). Att detta 
beror på att de faktiskt aldrig blivit drabbade av stölder är förstås möjligt. En annan 
möjlighet är att de inte är medvetna om stölder som drabbat dem, att de helt enkelt 
inte upptäckt att de blivit av med något (ibid. s. 4). Men möjligheten att de svarar nej 
därför att stölder inte är något som det talas öppet om finns också. I samma studie, 
med underlag från de 100 institutioner som svarade på den resterande delen av 
enkäten, framkommer även i vilken mån man offentliggjort stölder genom att 
samarbeta med media. 6 procent svarade inte på frågan, 19 procent offentliggjorde 
stölderna i media medan 75 procent (det vill säga 75 institutioner) inte informerade 
media (ibid. s. 14).  

Även om det ibland rapporterats om bokstölder i media har dessa ofta hamnat i 
skuggan av till exempel konststölder (Dahlman, 2001). När KB i Stockholm 2004 
upptäckte att de blivit bestulna av dåvarande chefen för handskriftsavdelningen, 
offentliggjordes detta och senare även listor på de stulna böckerna. De stölder han 
gjort sig skyldig till var så omfattande att ett offentliggörande var nödvändigt. 
Tidigare stölder på KB i Stockholm har dock inte diskuterats offentligt eller öppet 
(Huor, 2008, s. 52). Utskick av frågeformulär, för att samla in data till en kvantitativ 
studie, lämpar sig bäst i ett konfliktlöst samhällsklimat där den tillfrågade inte har 
några som helst problem att uttrycka sina åsikter (Ahrne & Svensson, 2015) Eftersom 
det således finns en historia av tystnad kring detta ämne, är det min övertygelse att en 
uppsatsskrivande student inte skulle kunna övertyga tillräckligt många i 
biblioteksvärlden att delge information, så att det skulle räcka till att genomföra en 
kvantitativ studie på området. Det finns dock tidigare kvantitativa studier i ämnet och 
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det är intressant att titta på dem och se om det går att utläsa tendenser. Kvalitativ data 
är inte mätbar som den kvantitativa. Det handlar snarare om att konstatera att ett 
fenomen finns och sedan analysera det utifrån olika frågeställningar (ibid. s. 21). 
Genom att studera ett fenomen med kvalitativ metod blir forskaren en del av det 
problem som studeras. Innan studien genomförs finns föreställningar om problemet 
som i sin tur påverkar studiens utgång. I exempelvis intervjuer kan den som 
intervjuas bli föremål för studien. Med andra ord, detta kan påverka svaren som ges, 
vilket gör att resultatet av en sådan studie aldrig är slutgiltigt (ibid. s. 8–9).  

2.1 Urval av informanter 
 
Informanterna är valda med tanke på mina frågeställningar och informanternas 
möjligheter att tillföra relevant information till studien, både genom sina erfarenheter 
och med sin kunskap inom området. Gemensamt för de fyra informanterna är att de 
alla arbetar, eller har arbetat på bibliotek där stölder skett.  

2.2 Materialinsamling och genomförande  
 
För att genomföra djupintervjuerna kontaktade jag via e-post de fem personer jag valt 
ut. De arbetar, eller har arbetat på ett bibliotek med specialsamlingar där stölder 
förekommit. Informanterna fick själva välja formen för intervjun. Eftersom ämnet kan 
upplevas som känsligt ville jag genom denna öppenhet få så många som möjligt att 
vilja delta. Dessutom var informanterna bosatta på olika platser i landet. I samma e-
post skickade jag också åtta frågor, formulerade utifrån uppsatsens frågeställningar 
och syfte. En av informanterna fick endast fyra av frågorna då hen inte har samma 
yrkesroll som de övriga fyra. Jag gjorde bedömningen att vederbörande inte har 
befogenhet att svara på vissa typer av frågor. Fyra av de utvalda informanterna 
svarade. Jag hade räknat med ett visst bortfall och jag menar att det inte påverkar 
resultatet på något märkbart sätt. Två av informanterna, bosatta i Skåne, valde det 
personliga mötet för att genomföra intervjun. Den första intervjun gjordes på 
Universitetsbiblioteket i Lund, enligt informantens önskemål, och spelades in med 
godkännande från denne. Intervju nummer två genomfördes på Centralstationen i 
Malmö, också detta i enlighet med informantens önskemål. Också denna spelades in. 
Den tredje informanten valde att svara på frågorna via e-post. Informant nummer fyra 
önskade diskutera frågorna med sin chef och sina kolleger först och tog därför längre 
tid på sig med att svara. Eftersom jag ansåg att detta gjorde svaren mer genomtänkta 
och intressanta ställde jag mig positiv till detta. I slutändan genomfördes även denna 
intervju via e-post. Eftersom den tillfrågade informanten gjorde avvägningen att 
dennes chef skulle kunna ge bättre information på området genomfördes intervjun 
med informantens chef istället.  

Materialinsamlingen har alltså bestått av studier av tidigare forskning inom området 
och genom inläsning av fall där bibliotek blivit drabbade, samt genom rumslig analys 
av biblioteksrummen. Den rumsliga analysen har utförts via studium av planritningar 
över Bibliothèque nationale de France i Paris och KB i Stockholm, samt en 
observation gjord på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. Biblioteken är valda 
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därför att de alla tillhandahåller specialsamlingar och har blivit drabbade av stöld. 
Under min rumsliga analys har jag fokuserat på bibliotekens specialläsesalar. I de fall 
där jag studerat planritningar har jag uteslutande fokuserat på placeringen av 
specialläsesalarna, medan jag under min observation på Det Kongelige Bibliotek 
kunnat göra en djupare analys av rutiner och av det fysiska rummets utformning. Jag 
har studerat specialläsesalarna utifrån ett urval av de rekommendationer som 
Bergerman, Tufts och Tenney (2011), Marshall (2011) samt Wilkie (2011) beskriver i 
antologin Guide to Security Considerations & Practices for Rare Book, Manuscript, 
and Special Collection Libraries utgiven av Association of College & Research 
Libraries. Planritningarna över KB i Stockholm och Bibliothèque nationale de France 
i Paris är bilagda som bilaga 2 respektive bilaga 3. 
 
Jag har även närvarat vid ett seminarium om kulturarvstölder anordnat av 
Riksantikvarieämbetet, Naturhistoriska riksmuseet och Polisen.2 Intervjufrågorna 
finns med här som bilaga 1. Transkribering av intervjuerna har inte bilagts eftersom 
delar av intervjuerna har uteslutits då de har bedömts kunna göra informanterna 
mindre anonyma.  

2.3 Avgränsningar 
 
När jag skriver om stölder menar jag sådant som stulits ur specialsamlingar från 
bibliotek. Jag har därför endast använt mig av litteratur som rör stölder av denna typ 
av material. Ett antal fall av bokstölder kommer att beskrivas i uppsatsen. Att läsa 
fallbeskrivning ger förståelse av gärningsmannen och att studera hur denne gått till 
väga vid brottets genomförande ger kunskaper för att utveckla säkerhetsåtgärder och 
skydda sig mot stölder i framtiden. Jag har valt de fall av stölder som nämns därför att 
det är några av de största och mest omskrivna fallen i Europa och USA de senaste 
tjugo åren. Framför allt de fall av interna stölder som beskrivs i uppsatsen.3 När det 
kommer till den fysiska miljön och bygganden går jag inte närmare in på de delar 
som rör olika typer av skalskydd, lås, dörrar och fönster då detta kräver helt andra 
kunskaper och skulle göra studien alltför omfattande.  
  

2.4 Etiska aspekter  
 
Det är en svår etisk balansgång att avgöra i varje enskilt fall vilka frågor som kan 
ställas och vilka observationer som kan göras (Ahrne & Svensson, 2015, s. 28). Ett 
etiskt problem i detta sammanhang är att institutioner känner oro för att viss 

                                                 
2 www.raa.se/aktuellt/kalenderhandelser/stolder-och-kulturarv/ [160526] 
 
3 Giuseppe Calabi, Seminarium, The Written Heritage of Mankind in Peril: Theft, Retrieval, Sale and Restitution 
of rare books, maps and manuscripts. The British library conference center London 26/6-15 
https://soundcloud.com/the-british-library/podcast-written-heritage-of-mankind-in-peril-part-1 [160526] 
  
 

http://www.raa.se/aktuellt/kalenderhandelser/stolder-och-kulturarv/
https://soundcloud.com/the-british-library/podcast-written-heritage-of-mankind-in-peril-part-1


 

 12 

information kring säkerhetsfrågor, om den kommer ut, skulle kunna hjälpa eventuella 
tjuvar att planera sina brott. Därför är det viktigt med en noggrann avvägning av vilka 
frågor som är rimliga att ställa och hur de kan formuleras. Likaså är det av yttersta 
vikt att vara tydlig med frågornas ändamål och uppsatsens syfte. Ett av problemen 
med denna studie har varit att hålla sig på ”rätt sida om gränsen”, alltså att få fram 
intressanta och relevanta uppgifter utan att skapa situationer där den som blir 
intervjuad känner oro för att den information som delges ska göra situationen värre 
eller på något sätt skandalisera den egna institutionen. Informanterna i denna studie är 
därför anonyma. De omnämns som informant 1, 2, 3 och 4. Institutionerna som 
studeras i syfte att göra rumsliga analyser anonymiseras däremot inte, eftersom den 
information som delges om institutionerna och som jag använder är offentlig.  
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3 Teori 

Data som samlats in analyseras utifrån två olika teorier. Delen som rör det fysiska 
biblioteksrummet, institutionen och byggnaden analyseras utifrån Michel Foucaults 
teori om makt. Andra data, materialet som samlats in genom intervjuerna och 
litteraturstudierna analyseras mot bakgrund av Ulrich Becks teori om risksamhället. I 
följande avsnitt presenteras de båda teorierna och det sätt på vilket jag ämnar använda 
dem i analysen.  

3.1 Maktteori 
 
Makten är inte fast enligt Foucault (Eggeby & Söderberg, 1999, s. 371–372). Han 
definierar inte makt eller någon klar teori om makt. Makt finns inte, säger Foucault, 
men de praktiker som makt verkar genom finns potentiellt överallt. Makten existerar 
endast när den uttrycks i handling. Makt utövas i en rad olika former och praktiker 
och i olika sociala fält (ibid. s. 371–372). Institutioner skapar inte makt. Deras roll är 
istället att på mikronivå organisera redan existerande maktförhållanden kring en 
övergripande instans. Styrkeförhållanden är dock inte något fast utan kan omkastas, 
men till exempel nya regler och funktioner inom en institution kan endast påverka 
historien om förändringen sker inom ett helt nätverk (Foucault, 1987, s. 37).  
 
Kriminalitet och omoral är objekt skapade i en kulturell och historisk kontext. Sådant 
handlande kan enligt Foucault ses som något som skapats diskursivt och materiellt i 
form av olika historiska praktiker. Kunskap och vetande verkar inte fria från makten 
(Eggeby & Söderberg, 1999, s. 373). Foucault (1987, s. 36–37) intresserar sig inte för 
vem som har makten utan hur den som underordnas den i själva verket drabbas. 
Eftersom de som har för avsikt att stjäla från biblioteket inte utgör normen för en 
biblioteksbesökare, men existerar som en potentiell biblioteksanvändare i bibliotekets 
sociala miljö, skapar detta oavsett om bibliotek drabbats eller inte, en praktik där ett 
maktförhållande utövas. Det är så eftersom det redan finns en historia av stölder av 
äldre värdefulla dokument från bibliotek världen över, under en tidsperiod lika lång 
som det funnits bibliotek.  
 

3.1.1 Panoptikon  
 
Ett teoretiskt begrepp som Foucault (1987) använder när han talar om makt är 
panoptikon.  
Bakgrunden till Foucaults användning av begreppet panoptikon härstammar från 
filosofen Jeremy Benthams fängelsebyggnad från 1700-talet. Byggnaden är rund och 
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i mitten finns ett torn varifrån en övervakare har möjlighet till ständig bevakning av 
sina fångar. Foucault (1987, s. 235) talar om situationer när människan övervakas 
liksom från ett vakttorn. När panoptikon utövar sin fullkomliga makt är det genom att 
objektet, exempelvis en fånge i fängelset, känner till att denne övervakas och därmed 
fungerar makten automatiskt. ”Övervakningen blir permanent till sin verkan, även om 
den i sin handling är diskontinuerlig, makten blir så fullkomlig att den inte behöver 
utövas” (ibid. s. 235). Det är alltså möjligt att skapa en situation och en känsla av 
panoptikon arkitektoniskt, genom en byggnads konstruktion. På så sätt kan en 
byggnad underhålla ett maktförhållande som är oberoende av utövaren. I en 
bibliotekssituation kommer låntagarna själva att sörja för att makten och kontrollen 
utövas. Grunden för att detta ska fungera ligger i att låntagarna själva känner till att de 
övervakas. Därför bör makten vara synlig och okontrollerbar. Med okontrollerbar 
menas att den som övervakas aldrig riktigt vet när det sker, men antar att det sker när 
som helst eller hela tiden (ibid. s. 240). Makten vilar inte på en individ som utövar 
den, utan på idén att alla kan ses från vakttornet men ingen kan se om någon är i 
vakttornet. Det handlar snarare om en fördelning av ytor, ljus och blickar. Panoptikon 
blir en maskin som vem som helst kan få att fungera, vilket gör det betydelselöst vem 
som faktiskt utövar makten. Denna maskin fungerar och skapar en ständig obalans 
och så utövas makten. Panoptikon tillåter en fulländad maktutövning. Med hjälp av 
denna maskin kan antalet som utövar makten minskas samtidigt som antalet personer 
som makten utövas på utökas. Detta gör det möjligt att i varje ögonblick utöva makt 
och därmed finns möjlighet att ingripa innan felen, misstagen och brotten hunnit 
begås (ibid. s. 240).  
 

3.2 Risksamhället 
  
I boken Risksamhället (2012) beskrivs ett samhälle med högsta medvetenhet och 
beredskap för eventuella risker, ett samhälle som domineras av rädsla för allt och alla. 
Detta förstärks via den information som ges, vilken i stor utsträckning handlar om 
framtida risker. ”Den tidsinställda bomben tickar. I den här meningen innebär risker 
en framtid som måste förhindras” (Beck, 2012, s. 48). Medvetenheten om risker 
ligger alltså inte i samtiden utan i framtiden (ibid.). 

I Becks teori om risksamhället har jag valt aspekter som jag funnit användbara för 
mitt ämne. Becks utgångspunkt är en samhällsanalys, en modernitetsteori enligt 
vilken vi nu bevittnar en samhällsomvandling som är lika stor som industrisamhällets 
utveckling ur feodalsamhället. Han motsätter sig postmodernisterna och hävdar att vi 
nu inte ser slutet på moderniteten utan snarare dess början (Lindskog, 2015). Becks 
analys av risksamhället ska inte förstås som ett enkelt miljöbudskap utan som en 
kartläggning av en pågående och omvälvande samhällsomvandling, där 
industrisamhällets institutioner gradvis håller på att överskridas och upplösas 
(Lindskog, 2015).  
 
Risker i det nya marknadssamhället innebär också chanser på marknaden, vilket gör 
att utvecklingen av risksamhället leder till motsättningar mellan de som drabbas av 
riskerna och de som profiterar på dem (Beck, 2012, s. 65). Detta medför i sin tur att 
den sociala och politiska betydelsen av kunskap ökar och därmed även betydelsen av 
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makten över det som formar kunskapen, såsom vetenskap, forskning och massmedia. 
Spänningarna mellan produktion och konsumtion av riskdefinitioner genomsyrar 
samhällets alla handlingsområden. I detta återfinns de avgörande orsakerna till 
definitionsstrider om riskernas omfattning, utsträckning och aktualitet (Beck, 2012, s. 
67).  

Vad skiljer då ett risksamhälle från tidigare samhällen? Har det inte i alla samhällen 
funnits risker och faror och sätt att försöka skydda sig mot dessa? Riskbegreppet är ett 
modernt koncept. Det kräver beslut och försök att göra oförutsägbara konsekvenser 
av civila beslut, förutsägbara och kontrollerbara. Genom civila beslut kan risker 
förhindras och förebyggas. När riskerna hamnar på abstrakt nivå inger detta en 
upplevelse av kontroll och en känsla av att det är möjligt att förebygga risker. 
Sannolikhetsteori har, istället för att mäta sannolikhet, övergått till att mäta risk 
(Beck, 2002). Riskerna är ett resultat av mänskliga handlingar och det samhälle i 
vilket vi lever (ibid.).  

Marknadsstyrd exploatering av risker skapar trender i att dölja och avslöja riskerna. 
Resultatet av detta blir att ingen till slut vet vad som gynnar vem (Beck, 2012, s. 67). 
Det vore för enkelt att se ett risksamhälle som ett klassamhälle. Ett risksamhälle 
tvingar människor samman i en annan gemenskap, en ”hotgemenskap” skapad av 
risker. Hotet eller riskerna skapar en solidaritet som existerar över de nationella 
gränserna. ”Åtgärder av brister ersätts av åtgärder av risker” (ibid. s. 67). I ett 
klassamhälle är målet social rättvisa och jämlikhet medan det i ett risksamhälle 
handlar om att uppnå säkerhet (ibid. s. 67). Men hotet om fara behöver inte 
nödvändigtvis resultera i en medvetenhet om faran. Den kan också ta sig uttryck i 
förnekande på grund av rädsla (ibid. s. 101). Vetenskapen får en klar roll i 
risksamhället, då den definierar riskerna och tar fram hur de ska förebyggas. Ett 
resultat av detta blir att vetenskapen får en central position och blir viktigare 
samtidigt som den får stora svårigheter att räcka till (ibid. s. 254–257). Riskerna 
definieras av vetenskapens relation till omvärlden och riskernas vidd bestäms ofta av 
utomstående, vilket ibland leder till att risker förminskas och i värsta fall förnekas. 
Vetenskaperna är därmed utelämnade till samhällets intresse och inflytande (ibid. s. 
272). 

Stölder från bibliotek är inte något nytt sprunget ur det moderna samhället. Tvärtom 
har det förekommit så länge bibliotek och boksamlingar funnits. Men problemets 
aktualitet, hur och vad som diskuteras eller hemlighålls, styrs av en större samhällelig 
kontext.  
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4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Det finns inte särskilt mycket gjort inom svensk forskning på området bokstölder. 
Rapporter och enstaka artiklar som rör fenomenet och beskriver tidigare fall har 
publicerats, men de flesta är inte av vetenskaplig karaktär. Inom den anglosaxiska 
forskningen ser fältet annorlunda ut. Här har ämnet en lång historia och flera forskare 
har bedrivit forskning kring varför och vad det är som stjäls. Redan 1909 publicerades 
en artikel av the American Library Association Committee i ALA Bulletin, där vikten 
av inventeringar av samlingar för att upptäcka eventuellt svinn lyftes fram (Janus, 
2001, s. 5).  

Precis som författaren till magisteruppsatsen Ett bibliotek är ju ingen affär – Om 
boksvinn på tre svenska universitetsbibliotek, Sandra Elebro (2011, s. 9) saknar jag 
också svensk vetenskaplig forskning från 2000 och framåt. Mycket av den 
anglosaxiska forskningen är från 1980- och 1990-talen, vilket gör den mindre aktuell 
i detta sammanhang. Eftersom biblioteken och mycket av hanteringen av 
specialsamlingar förändrats en hel del, kan äldre forskning inte utan problem 
appliceras på denna studie. Det är också viktigt att ta i beaktande att den anglosaxiska 
biblioteksvärlden på flera sätt skiljer sig från den svenska, även om mycket är 
överförbart och användbart för en studie av den svenska och danska problematiken 
med stölder från specialsamlingar. 

Bokstölder beskrivs i litteraturen många gånger tillsammans med en rad andra 
problem av annan karaktär, såsom vandalisering och andra typer av avsiktliga skador 
av material och bibliotek. En del av litteraturen om ämnet rör stölder från bibliotek i 
allmänhet och inte just från specialssamlingar. En sådan artikel är den av Marcus 
Zadenius, Stjäl jurister som korpar? (2001) i vilken stölder från Lunds 
Universitetsbibliotek (där Zadenius var bibliotekarie) undersöks. Magisteruppsatsen 
Ett bibliotek är ju ingen affär – Om boksvinn på tre svenska universitetsbibliotek 
(2011) handlar också den om stölder från bibliotekens moderna, öppna samlingar. Jag 
kommer inte att använda mig av litteratur som rör sådana typer av stölder. Stölder av 
”vanligt” biblioteksmaterial, alltså material som inte är oersättligt, är naturligtvis ett 
stort problem men det ligger utanför uppsatsens ramar. De skiljer sig från stölder från 
specialsamlingar vad gäller flera aspekter, främst säkerhetsarbete och hantering av 
material. Motiven för stölderna skiljer sig också till stor del från varandra. Jag 
presenterar litteraturen utifrån hur problematiken angrips och analyseras. 
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4.1 Vad stjäls och av vem? 
 
I artikeln Securing Our History (2001) tecknar Kristin M. Janus, verksam vid David 
Adamany Library, Wayne State University, en primärt nordamerikansk 
forskningsöversikt och ger en sammanfattning över publikationer som beskriver 
tidigare fall av stölder. På detta sätt vill hon aktualisera ämnet, göra det viktigt och 
angeläget och bidra till att undersöka möjliga åtgärder.  
 
Ett sätt att angripa problemet är att undersöka boktjuvarnas motiv för att på så sätt 
bättre kunna förstå och förhindra stölder. Ett exempel på denna inriktning är artikeln 
Theft and Vandalism of Books, Manuscripts, and Related Materials in Public and 
Academic Libraries, Archives, and Special Collections (2015) av Silke P. Higgins, 
aktiv vid San Jose State University. Susan Allan, verksam vid avdelningen för 
specialsamlingar vid universitets- och forskningsbiblioteken i Los Angeles, 
Kalifornien, belyser problemet och beskriver en rad åtgärder som bör vidtas i sin 
artikel Theft in Libraries and Archives (1998). I Stolen and Lost Copies of Vesalius’s 
Fabrica (2012) beskriver författarna Omer Steeno, tidigare aktiv på den medicinska 
fakulteten vid the Catholic University of Leuven, och Maurits Biesbrouck, en rad 
olika fall av stölder runt om i världen. De går också in på vikten av proveniens och 
hur stulna böcker kan identifieras, samt hur samlingar kan skyddas. I artikeln Some 
Observations on Systematic Book Theft (1999) ställer sig Christopher Brown-Syed 
frågan vad som driver systematiska boktjuvar? Han går i artikeln igenom motiv och 
drivkrafter bakom brott, genom att beskriva ett antal fall samt analysera förövarnas 
motiv. Brown-Syed var bland annat tidigare redaktör för tidskriften Library & 
Archival Security. Det finns en rad liknande artiklar som beskriver samma eller 
liknande fall. Ett annat exempel är bibliotekarierna Michael och Patricia Mounces 
artikel Internal Control Implications in a University Library Environment (2008) i 
tidskriften Library & Archival Security.  

År 2008 kom Riksantikvarieämbetet med en forskningsrapport rörande 
kulturarvstölder, Kulturarvsbrott, skriven av utredaren Linda Källman och Lars 
Korsell, båda verksamma vid Brottsförebyggande rådets enhet för forskning om 
ekonomisk och organiserad brottslighet. Rapporten tar sin utgångspunkt i två för 
förståelsen av kulturarvsbrott viktiga delar: den illegala marknaden och brottslighet 
med ekonomisk vinning. Denna studie behandlar en rad olika typer av kulturarvsbrott 
och de som rör bibliotek är bara en del av rapporten. Källman och Korsell beskriver 
ett antal olika fall med stölder av specialmaterial från bibliotek. Ett av fallen handlar 
om den så kallade KB-mannen, som i egenskap av chef för handskriftsavdelningen 
låg bakom en rad stölder på KB. De beskriver även två specialiserade karttjuvar, vilka 
båda bland annat härjat på KB i Stockholm och på Det Kongelige Bibliotek i 
Köpenhamn. Författarna redogör också för den illegala marknaden där antikviteter är 
eftertraktade föremål.  
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4.2 Säkerheten och förebyggande arbete 
 
Flera av artiklarna jag nämnt ovan innehåller även ett stycke om olika 
säkerhetsåtgärder, men utgångspunkten är förövarna och motiven. Den forskning som 
gjorts på området fokuserar till stor del på frågor gällande säkerhet. Eftersom ämnet 
är känsligt på många sätt var det till en början inget man pratade om och ännu mindre 
forskade kring. Men på 1970-talet började detta förändras, främst inom arkiv, då det 
publicerades artiklar som tog upp problemet kring stölderna (Nilsson, 2005, s. 4). 
Stölder är ett gemensamt problem i hela ABM-sektorn. I USA har det länge pågått ett 
samarbete kring detta. Tidskriften Library & Archival Security, som funnits sedan 
1975, då under namnet Library Security Newsletter, är ett exempel på detta (Nilsson, 
2005, s. 5). I artikeln Law Enforcement and the Library (1998) skriver den före detta 
FBI-agenten Edward F. Clark om hur biblioteken bör agera efter att de blivit 
drabbade av stöld. Han beskriver polisens arbete men också själva mötet mellan 
polisen och biblioteken. Everett C. Wilkie Jr., tidigare professor vid Brown 
University, Providence, USA, och medlem av ACRL Rare Books and Manuscripts 
Section, är redaktör för boken Guide to Security Considerations & Practices for Rare 
Book, Manuscript, and Special Collections Libraries (2011), som är utgiven av 
ACRL, Association of College & Research Libraries. I en rad artiklar behandlas här 
rekommendationer och säkerhetsarbete kring hanteringen av specialsamlingar. Boken 
är uppdelad i teman: Administrative Concerns, Physical Security, Procedure, Thieves 
and Thefts (och Appendices).  
År 2005 utkom en magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Uppsala Universitet, Från kedja till magnetremsa. Stöldsäkerhet på bibliotek med 
fokus på äldre och värdefullt material. I uppsatsen undersöker författaren Jessica 
Nilsson stöldsäkerheten på bibliotek. Fokus är på äldre värdefullt material på KB i 
Stockholm. Författaren ställer i uppsatsen frågorna: ”Hur ser stöldsäkerheten ut idag 
när det gäller äldre och värdefullt material, och hur skulle den kunna förbättras? Hur 
mycket säkerhet kan man ha utan att inkräkta på tillgängligheten? Hur har tidigare 
raritetsstölder gått till?” (Nilsson, 2005, s. 3–4). 

Några ytterligare exempel på svensk forskning kring stölder från bibliotek är en rad 
artiklar i Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekshistoria (2006, häfte 1). I den första 
artikeln, skriven av Jesper Düring Jørgensen, dåvarande säkerhetsansvarig på KB i 
Köpenhamn, Om bøger, bogtyveri og sikring på Det Kongelige Bibliotek, behandlas 
bland annat de stölder som begicks på 1970-talet och de säkerhetsåtgärder biblioteket 
vidtog i detta sammanhang. I Stölderna i Helsingfors tar den förre riksbibliotekarien 
Esko Häkli upp ett antal stölder som inträffat vid Universitetsbiblioteket i 
Helsingfors. Häkli reflekterar över eventuella brister och åtgärder. Barbro Thomas, 
bibliotekarie på KB4 i Stockholm skriver om KB:s situation i Bokstölderna vid Kungl. 
Biblioteket i Stockholm. Thomas tar även upp det säkerhetsarbete KB har genomgått. 
I den avslutande artikeln Att säkra bibliotekens samlingar beskriver Lars Björk, 
                                                 
4 Tidigare biblioteksråd som ledde spaningsgruppen på KB i samband med stölderna. 
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konservator vid KB i Stockholm, bibliotekens stora dilemma, att både skydda och 
bevara äldre värdefullt material och att tillhandahålla och ge tillgång till materialet. 
Björk redogör för en rad säkerhetsåtgärder som KB vidtagit.  

 

4.3 Stölder i populärkulturen 
 
Bokstölder behandlas inte sällan inom kulturjournalistiken eller populärvetenskapen. 
Det handlar om framställningar av varierande karaktär. I A Gentle Madness. 
Bibliophiles, Bibliomanes, and the Eternal Passion for Books (1995) gör författaren, 
litteraturredaktören och skribenten Nicholas A. Basbanes, en omfattande kartläggning 
av ”boksamlaren”. En rad olika personer är intervjuade, även den mycket omtalade 
brottslingen och boktjuven, den så kallade Bokbanditen, en av USA:s störste 
boktjuvar, arresterad 1990, Stephen Carrie Blumberg. 
 
Inom populärkulturen verkar ämnet ha en spännings- och fascinationsladdning. 
Exempel på den typen av skildringar är Det store bogtyveri (2005) av journalisterna 
Lea Korsgaard och Stéphanie Surrugue. Den bygger på tidningsartiklar, intervjuer 
och interna utredningar från Det Kongelige Bibliotek och kulturrådet med mera och 
handlar om de bokstölder som drabbade Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn när en 
chef på biblioteket stal böcker. Ett annat exempel är radiodokumentären 
Bibliotekarien (2008) av Jesper Huor, som fick Stora Radiopriset 2009. Den handlar 
om dåvarande chefen för handskriftsavdelningen på KB i Stockholm, vilken stal 
böcker och levde dubbelliv. I samband med radiodokumentären publicerades också 
en längre artikel i tidningen Vi (2008), Boktjuven som svek alla – och sig själv. 
Materialet bygger på intervjuer, dagboksanteckningar samt på polisens och KB:s 
fullständiga utredningar. Denna historia blev vidare en inspiration till tv-serien 
Bibliotekstjuven (2011).  

Detta är några exempel på ämnets attraktiva spänningskaraktär – en karaktär som 
möjligen har bidragit till den tystnad kring stöldproblematiken som funnits och delvis 
fortfarande tycks finnas inom biblioteksvärlden. Det kan förstås som en mer eller 
mindre medveten strategi, att undvika sensationalism och intresse från medier kring 
ett problem som måste hanteras seriöst. Inte som något spännande drama kring 
åtråvärda dyrgripar och föregivet gentlemannaaktiga tjuvar. 
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5 Bokstölder – fall och exempel 

I det kommande avsnittet identifierar jag olika typer av stölder från specialsamlingar 
med hjälp av fallbeskrivningar. Genom att ta del av tidigare fall finns möjligheten att 
förebygga framtida stölder. Jag kommer också att gå igenom vilken typ av material 
som stjäls och ett antal exempel på gärningsmän.  

Kenneth Mandergrehn (2013, s. 45) skriver att det internationellt ofta talas om sex 
olika typer av gärningsmän när det kommer till kulturarvstölder. Dessa kan vara 
applicerbara på bokstölder inom biblioteksvärlden även om Mandergrehns typologi i 
viss mån kan kritiseras för att rymma överlappande kategorier – den enskilde 
gärningsmannen kan ju exempelvis vara en intern tjuv som tar tillfället i akt.  
 
 
1) Den enskilde gärningsmannen – denne arbetar helt själv och stjäl endast i avsikt att 
tjäna pengar. Eftersom denna person arbetar ensam kan den vara svår att avslöja.  
 
2) Den besatte samlaren – vilken stjäl för att själv behålla materialet. 
 
3) Den interna tjuven – ofta en betrodd anställd bortom all misstanke.  
 
4) Tjuven som tar tillfället i akt – opportunisten ägnar sig åt både stölder och 
skadegörelse om tillfälle ges. Därför är det extra viktigt att ha bra skalskydd för att 
undvika den här typen av brott. 
 
5) Kriminella gäng – vilka har specialisering på kulturarvsföremål. Detta är en 
mycket brottsaktiv grupp och utgör därmed ett stort problem.  
 
6) Den organiserade brottsligheten – detta är en kategori där det ofta rör sig om 
personer som helt eller delvis saknar kunskap om föremålen men som tycker om att 
omge sig med fina ting. Efter terrordåden i USA den 11 september 2001 har det blivit 
svårare att med kriminell agenda flytta pengar internationellt. Detta har gjort att 
värdefulla ting istället används som handelsvaror. Därför är svårigheter att sälja 
material inte något som hindrar den här typen av tjuvar (ibid. s. 47–48).  
 
Straffet för stölder av kulturföremål i Sverige har två skalor: enligt normalskalan kan 
brottet ge upp till två års fängelse. Klassas det istället som grov stöld kan domen leda 
till maximalt sex års fängelse (ibid. s. 39).  
 
Boksamlare ses många gånger som slavar utan egen vilja, de kan helt enkelt inte rå 
för sitt begär efter böcker. Vidden av deras brott hamnar då i skuggan av deras 
hjälplöshet inför sitt begär. De anses lida av bibliomani eller bibliokleptomani 
(Higgins, 2015, s. 4). Basbanes (1995, s. 481) intervjuade den mycket omskrivna 
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bibliotekstjuven Stephen Carrie Blumberg, bland annat i syfte att undersöka om 
Blumberg bara var en ”simpel tjuv” eller om det fanns någon annan förklaring till 
hans omfattande stölder av dokument. Kanske led han av bibliomani? Vid Blumbergs 
rättegång användes för första gången bibliomani som ursäkt för att få någon frikänd. 
Med hjälp av en läkare och med motiveringen att Blumberg led av galenskap till följd 
av kriminell bibliomani försökte advokaten få honom frikänd (Basbanes, 1995, s. 
480). Nedan följer en rad exempel på fall i vilka gärningsmännen kan kopplas till 
några av de kategorier Mandergrehn skriver om.  
 

5.1 Interna stölder 
 
Är bibliotekstölder särskilt skamfyllda? En förklaring är att ledningen vill skydda sin 
personal och att man är generad över bristande rutiner. Kanske finns också ett kulturellt 
motstånd. Det är alltför smärtsamt att inse att gärningar som anses förkastliga även kan 
ske i kunskapens tempel och att dess profeter inte alltid bär rena mantlar (Korsell & 
Källman, 2008, s. 104). 

 
Stölder från bibliotek skiljer sig från andra kulturarvstölder eftersom det många 
gånger handlar om insiderstölder (ibid. s. 27). Kanske beror detta på att kunskapen 
om materialet är viktig för att man ska veta vad man ska stjäla, en kunskap som 
personalen besitter liksom tillgång till materialet i olika magasin, och i somliga fall 
också kunskap om vad som är värdefullt (ibid. s. 53). Interna stölder uppgår till 
omkring 33 procent enligt en studie i USA, vilket gör att det är ett fortsatt stort 
problem (Wilkie, 2011, s. 194). Enligt EBNA:s (2007, s. 6) undersökning uppgår de 
till 21 procent . Många gånger beror nedtystandet av stölderna från bibliotekens sida 
just på att insiderbrotten utförts av en anställd och därför anses extra känsliga. Men 
detta uppges inte vara den främsta orsaken till att biblioteken inte vill att brotten 
kommer ut. Det är istället rädslan för att tappa framtida donatorers förtroende 
(Korsell & Källman, 2008, s. 28).   
  
För några år sedan gick det att i media läsa om ett insiderbrott på ett italienskt 
bibliotek. Det var det tidigare nämnda fallet där Marino Massimo De Caro, chef för 
ett av Italiens äldsta bibliotek, Girolamini-biblioteket i Neapel, stulit och förskingrat 
ett stort antal böcker. För stölderna dömdes han tillsammans med ett antal 
medbrottslingar till sju års fängelse och livstids förbud att inneha offentliga ämbeten5. 
De Caro hade stora kunskaper om både handel med böcker och samlande. Han reste 
själv runt på olika bokmässor och köpte värdefulla verk och umgicks i kretsar med 
bokhandlare och samlare (Schmidle, 2013). Brotten uppdagades när en professor, 
som fått ett tips om att det förekom stölder på biblioteket, åkte dit tillsammans med 
en doktorand som ville få tillgång till samlingarna. När de kom till biblioteket hittade 
de De Caro iklädd träningsoverall sittande med fötterna på bordet inne på sitt kontor. 
Denne bad om ursäkt för sig själv och för bibliotekets skick och påstod att biblioteket 
genomgick renovering. På golvet låg staplar av 400 år gamla böcker tillsammans med 

                                                 
5https://www.ilab.org/eng/documentation/1048-the_girolamini_thefts_-
_marino_massimo_de_caro_sentenced_to_7_years_imprisonment.html [160524] 

https://www.ilab.org/eng/documentation/1048-the_girolamini_thefts_-_marino_massimo_de_caro_sentenced_to_7_years_imprisonment.html
https://www.ilab.org/eng/documentation/1048-the_girolamini_thefts_-_marino_massimo_de_caro_sentenced_to_7_years_imprisonment.html
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tomma läskburkar (ibid.). Professorn och doktoranden frågade en bibliotekarie om allt 
stod rätt till på biblioteket och fick då veta att chefen var en brottsling, samt att denne 
anställt personer han kände och att de nattetid packat böcker i resväskor och lastat 
materialet i en skåpbil. Professorn publicerade kort därefter en artikel gällande De 
Caros lämplighet. De Caro, som representerades av samma advokatfirma som 
Berlusconi, hotade professorn med rättsliga påföljder. Han hävdade själv att han var 
en hjälte som bevarade det gamla biblioteket. Men en åklagare i Neapel startade en 
utredning och genom avlyssning av bibliotekschefens telefon avslöjades stölderna. De 
Caro lagrade bland annat böckerna i ett förråd hos sin faster, som därmed var 
medbrottsling. Ett stort antal böcker planerade han att sälja på auktion i München 
(ibid.). Till en början hävdade De Caro att det endast var böckerna i München som 
skulle säljas och att de andra böckerna var borta från biblioteket för att de skulle 
rengöras. Han erkände dock till slut att han även begått brott mot en rad andra 
bibliotek i Italien. En av hans idéer för att återgälda den skada han ställt till med, var 
att erbjuda sina tjänster till FBI och bli deras expert på att hitta stulna böcker och 
förfalskningar (ibid.). De Caro är ett exempel på den typen av gärningsman som 
Mandergrehn kategoriserar som Den interna tjuven. 
 
Interna stölder av detta slag har bland annat även drabbat Det Kongelige Bibliotek i 
Köpenhamn, där Frede Møller-Kristensen, en högt betrodd anställd och 
förstebibliotekarie på Orientalsk afdeling, stal med sig böcker hem från biblioteket 
(Korsgard & Surruge, 2005). Detta fick konsekvenser för andra anställda, ja 
egentligen för hela personalen, som misstänktes (Forsberg, 2008). Møller-Kristensen 
började arbeta på Det Kongelige Bibliotek 1967 och arbetade där fram till 2000. 
Under åren 1969 fram till 1986 var han chef på den Orientalsk afdeling (ibid. s. 22). 
Att böcker inte stod på sin plats och att det inte berodde på felplacering av böckerna, 
vilket personalen trott till en början, stod klart i början av 1970-talet. Møller-
Kristensen arbetade ofta ensam i magasinet där han plockade böcker till sig själv 
samtidigt som han arbetade. Under perioder tog han med sig någon eller ett par 
böcker i veckan hem. Han valde ut de mest värdefulla böckerna (ibid. s. 36–41). Han 
sålde till en början inte böckerna utan behöll dem själv hemma i sin bostad. Inte 
förrän under 90-talets andra hälft började han sälja några av böckerna han stulit. För 
pengarna som böckerna gav renoverade han bland annat sitt hus (ibid. s. 104 ff.). 
Precis som KB-mannen var Møller-Kristensen höjd över varje misstanke. En av de 
åtgärder som infördes, som en del av ett upptrappat säkerhetsarbete, var att de 
anställda fick passera förbi vakter och en säkerhetsanordning samt i vissa fall 
visiteras, men Møller-Kristensen var så betrodd att han gick obemärkt förbi. 
Förstebibliotekarien kunde omöjligt vara skyldig till ett sådant brott, så han kunde 
alltid passera (ibid. s. 64). Han var även delaktig i säkerhetsarbetet och arbetade, eller 
gav sken av att arbeta, angeläget med att spåra tjuven (ibid. s. 87). Trots att Det 
Kongelige Bibliotek försökte lösa fallet med de stulna böckerna ledde det då inte till 
att brottet klarades upp. Fallet uppdagades först efter hans död, då 
familjemedlemmarna fortsatte att sälja böcker. En av böckerna de sålde visade sig 
vara väldigt ovanlig och Det Kongelige Bibliotek ägde det enda kompletta exemplaret 
av boken, förstautgåvan av Propalladia, tryckt i Neapel 1517. Detta medförde att 
auktionskammarens expert genom efterforskningar till slut kunde härleda den boken, 
och även de övriga böckerna, till Det Kongelige Bibliotek. Boken innehöll ingen 
ägandenotis. Den hade tillhört samlingarna länge och de äldre böckerna fick en 
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stämpel först när de lånades ut, vilket alltså visade att boken aldrig lånats ut. Boken 
innehöll däremot en hyllsignatur i blyerts som suddats ut (ibid. s. 103–104). 
 
Gärningsmännen kan i de flesta fall placeras under flera av gärningsmannaprofilerna 
ovan. Møller-Kristensen kan både kategoriseras som Den besatte samlaren – vilken 
stjäl för att själv behålla materialet och som Den interna tjuven.  
 
På KB i Stockholm uppdagades att biblioteket drabbats av stölder när en låntagare 
beställt fram en illustrerad bok av konstnären Henry Lewis från 1857, Das Illustrirte 
Mississippithal, vilken visade sig saknas (Huor, 2008, s. 45). Den man som 
misstänktes ligga bakom stölderna var chefen för handskriftsavdelningen, Burius6, 
numera känd som KB-mannen. Burius stal inte endast från KB:s samlingar. Han har 
även stulit bland annat från Uppsala universitetsbibliotek Carolina Rediviva, 
Hagströmerbiblioteket, Stockholms universitetsbibliotek och från Skokloster. Han 
började stjäla någon gång i mitten på 80-talet och enligt vad som hittills är känt stal 
han sextiotvå böcker från KB och fyrtiotre från andra bibliotek. Efterarbetet 
underlättades avsevärt av att han inte konsekvent avlägsnat korten från samtliga 
kataloger. Vid ett tillfälle ska han utan framgång ha försökt att radera en post ur 
Libris. Ett misstag som polisen och åklagaren gjorde under utredningen var att släppa 
Burius efter förhöret. Fem dagar senare tog han sitt eget liv. Han hade sålt böcker till 
auktionshuset Ketterer två gånger om året, före höst- och vårauktionerna. Detta tyder 
på någon form av samarbete, men auktionsfirman hävdade god tro när allt 
uppdagades7.  

 
I lagen sägs att förvärvaren ska anses vara i god tro om det är sannolikt att egendomens 
beskaffenhet, de förhållanden under vilken den utbjöds och omständigheterna i övrigt 
var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över 
egendomen. I annat fall är agerandet en brottslig gärning (häleri av olika grader). 
(Mandergrehn, 2013, s. 39) 

 
 
Det är ytterst svårt att bevisa auktionshusets eventuella roll i förskingringen av KB:s 
böcker. När Burius besökte auktionsfirman var det under sin falska identitet Karl 
Fields. Vid ett tillfälle ska han ha kommit med en hel bok som auktionsfirman inte 
ville sälja då den innehöll för många spår av sin rättmätige ägare. Karl Fields blev 
istället hänvisad till en bokbindare som lät slakta pergamentbandet och skära ut ett 
avsnitt på sjutton sidor, vilka var de mest ekonomiskt värdefulla i inlagan. Sedan 
bands boken in igen i ett modernt bokband och återgick till sin hyllplats på KB.8 
Även om det finns tecken som tyder på ett samarbete mellan KB-mannen och 
auktionsfirman Ketterer kan han ses som både Den enskilde gärningsmannen och 
Den interna tjuven. Då han var både en långtidsanställd expert inom sitt område, stod 
över alla misstankar och innehade en chefsposition, kunde han agera fritt. Men han 

                                                 
6 Jag har valt att nämna honom vid namn och inte enbart använda de namn han fick av kvällspressen, KB-mannen. 
Detta trots att han aldrig hann bli dömd. Men eftersom det är så allmänt känt att han legat bakom brottet att han 
har en egen wikipediasida samt att han nämns vid namn i artiklar skriva om fallet valde även jag att omnämna 
honom vid namn.  
7 Greger Bergvall & Jan Ottosson, Seminarium, Stölder och kulturarv 160316 
8 Greger Bergvall & Jan Ottosson, Seminarium, Stölder och kulturarv 160316 
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arbetade också ensam med syfte att tjäna pengar vilket gör han även kan kategoriseras 
som den senare.  
 
Ett annat fall av Den interna tjuven ägde rum 1996 då Linköpings bibliotek brann 
ned. De äldre samlingarna klarade sig då de förvarades i ett valv, men katalogerna 
över samlingarna blev förstörda. Detta ledde till att biblioteket anställde åtta personer 
vars uppgift var att skapa en ny katalog (Forsberg, 1998). Denna stöld hör samman 
med den typ som sker i samband med ombyggnation, reparation eller annan typ av 
skada på byggnaden, vilket enligt EBNA:s (2007, s. 6) undersökning uppgick till 4 
procent av fallen. En av de åtta personerna som anställdes för att återskapa katalogen 
hade tidigare varit både kulturchef i Ystad och chef för museet i Varberg, samt 
disputerat i konsthistoria, men avskedats då han blivit påkommen med att låna en 
större summa pengar från en stiftelse. År 1998 anställdes han alltså av Linköpings 
bibliotek. Två år senare polisanmäldes mannen för stölderna och det visade sig att han 
stulit 283 antika böcker och minst 540 grafiska blad, sammanlagt värda tre miljoner 
kronor (ibid). Försäljningen hade skett via ett antikvariat i Göteborg och en av 
köparna var den kända näringslivsmannen Percy Barnevik (ibid).  
 
Ett tredje fall av internstöld är den som drabbade Helsingfors universitetsbibliotek där 
en tillfälligt anställd stal från bibliotekets specialsamlingar. Den anklagade kvinnan 
anställdes 1996 för att arbeta med bibliotekets samling av rysk litteratur. Hon 
arbetade helt fritt i bibliotekets magasin, där det värdefullaste materialet förvarades 
(Häkli, 2006, s. 185). Hon upplevdes som trovärdig och tillförlitlig av sina 
medarbetare. I samband med en visning 1997 upptäcktes att boken Rossiskaja 
grammatika inte fanns på sin plats och det visade sig att flera andra böcker saknades. 
Eftersom katalogkorten också saknades stod det klart att det var en internstöld. Det 
som saknades var tolv ryska böcker och sju polska. Biblioteket kunde dock inte 
bevisa att den misstänkta kvinnan var skyldig. Trots en rad indicier kunde det inte 
utan bevis väckas något åtal. Hon erkände inte stölderna men berättade att hon lånat 
två böcker som hon senare lämnade tillbaka. En av de stulna böckerna fick biblioteket 
tillbaka genom en antikvariatsbokhandlare (ibid. s. 185). Även detta fall visar på Den 
interna tjuven och dennes möjligheter att utan misstanke botanisera bland värdefullt 
material. 
 

5.2 Externa stölder 
 

But it can be very difficult for the librarian, difficult to balance accessibility of the 
collection with security of the library holdings, difficult to balance a service-oriented 
attitude with a protection-oriented attitude, difficult to balance a user-friendly 
atmosphere with surveillance of the collection. In our small, often understaffed Unione 
libraries, it is especially difficult to adopt these guidelines in order to guarantee use, but 
not abuse, of our resources, difficult to guarantee a paradise to scholars but not to 
thieves. (Mente, 2000–2001)  
 

Balansen mellan öppenhet och tillgänglighet är en svår avvägning för biblioteken 
(Sahlin, u.å). Enligt EBNA:s rapport (2007, s. 15) sker de flesta stölder dagtid i 
specialläsesalar, utförda av externa tjuvar. Rapporten visar att de uppgår till 54 
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procent (ibid. s. 6).  

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet drabbades en rad bibliotek i Europa av 
två karttjuvar från England, Nelson Melvin Perry och Joseph Belwood. På 
Koninglijke Bibliothek i Haag hittades 2001 en kvarglömd modern stadskarta, vilken 
lämnats kvar av en man registrerad som Nelson Perry. På kartan var KB och en 
närliggande gata, Döbelnsgatan i Stockholm, utmärkta (Lidman, 2003, s. 34). På 
Koninglijke Bibliothek upptäcktes att de blivit bestulna genom att kartblad skurits ut, 
trettiofem stycken värderade till 35 000 kr per kartblad (Korsell & Källgren, 2008, s. 
105). I Köpenhamn fångades karttjuven på film när han skar ut blad ur fyra volymer. 
Bladen värderades till 600 000 danska kronor. Personalen på biblioteket var chockade 
över tjuvens teknik då denne gjorde det helt obemärkt i den bevakade läsesalen. 
Kartorna skars ut med en liten kniv som inte var synlig utanför handen. Kartorna 
rullades sedan ihop under bordet och lades i stora fickor på byxbenen. Sedan måste 
karttjuven gått till kaféet eller toaletten för att lägga av sig de utskurna kartbladen 
(ibid. s. 105). Eftersom det rörde sig om två karttjuvar rådde det viss förvirring. I 
Stockholm beskrevs karttjuven som mörkhårig, vilket inte stämde överens med den 
man som filmats på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. Polisen blev varse att det 
rörde sig om två tjuvar (Lidman, 2003, s. 34). Dock hade Helsingfors 
universitetsbibliotek hunnit bli drabbat under tiden då förvirringen kring 
beskrivningen av karttjuvens signalement och nationalitet rådde. Man hade där 
uppfattat det som att man skulle vara extra observanta om en dansk man dök upp. När 
en engelsk herre i stället beställde fram ett antal högst värdefulla kartverk slappnade 
personalen av något. Men trotts detta hade de extra bevakning på den engelska 
låntagaren. Eftersom inget märkbart ovanligt inträffade under besöket kontrollerades 
böckerna först på måndagen, veckan efter Nelson Perrys besök, och det upptäcktes då 
att sex kartor saknades (Häkli, 2008, s. 186).  
 
När polisen förstått att det handlade om två karttjuvar upptäckte KB i Stockholm att 
de haft besökt av båda personerna ett antal gånger under cirka ett halvårs tid (Lidman, 
2003, s. 36). En av tjuvarna väckte misstankar då han bara satt korta stunder vid sitt 
bord i specialläsesalen. Biblioteket investerade efter detta två miljoner kronor på 
säkerhetsåtgärder. En av dem som arbetade med säkerheten var förstebibliotekarien 
och chefen för handskriftsavdelningen, Anders Burius (Korsell & Källgren, 2008, s. 
105). Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, som trott att det bara rört sig om en 
karttjuv, blev nu också varse att det var två. Det visade sig att båda även besökt Det 
Kongelige Bibliotek, men utöver det som redan var känt var inget stulet (ibid. s. 89–
98). Karttjuvarna passar inte helt in i någon av kategorierna men den mest fungerade 
är kategorin Kriminellt gäng trots att det endast är känt att det var två personer. Här 
rör det sig om kriminalitet specialiserad på en specifik typ av kulturarvsmaterial och 
motivet är pengar.    
 
Ett annat fall av bibliotekstöld var när Ragnar Engeström, som bland annat arbetade 
på RAGU (Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar), stal från bibliotek och 
andra kulturarvsinstitutioner runt om i Sverige (Gardell, 2015, s. 22). Allt uppdagades 
när ett exemplar av förstaupplagan av Newtons Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica från 1687, såldes på auktionsfirman Sotheby’s i London. Köparen var 
den svenske finansmannen Sven Hagström, som betalade cirka nio miljoner svenska 
kronor. Verket visade sig vara stulet från Säveskolans skolbibliotek på Gotland (ibid. 
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s. 9). Bokbandshistorikern och bibliotekarien på KB, Sven G Lindberg, upptäckte 
detta efter att ha studerat boken hemma hos Hagström (ibid. s. 10–11).  
Engeström blev dömd till 12 månaders fängelse för stölden av Newtons Philosophiae 
Naturalis Principia Mathematica (1687) (ibid. s. 206). Han kan kategoriseras som 
Den enskilde gärningsmannen. 
 
Enligt EBNA:s (2007, s. 6) undersökning äger 1 procent av biblioteksstölder rum 
kvällstid efter att biblioteken stängt. Till den kategorin hör ett av de mest kända fallen 
av biblioteksstölder i USA och Kanada, nämligen fallet med den dömde Stephen 
Carrie Blumberg, som stal 23 600 böcker från omkring 268 bibliotek i 45 delstater 
(Basbanes, 1995, s. 467). Han bröt sig in på biblioteken efter att de hade stängt. Han 
klättrade in via ventilationssystem och hisschakt för att ta sig in till kärnan av de allra 
värdefullaste samlingarna (ibid. s. 480–481). Han hade medhjälpare som följde med 
honom på stöldresorna (ibid. s. 170). Han reste runt i USA och Kanada och stal och 
sålde äldre värdefulla böcker systematiskt, samtidigt som han skapade en egen 
värdefull samling bestående av stulna biblioteksböcker (ibid. s. 471). Hans intresse 
för värdefulla böcker hade uppkommit ur hans stora intresse för den viktorianska 
stilen och till en början var det också amerikanska viktorianska böcker han stal 
(Higgins, s. 5).    

Ett problem som uppdagades, när Blumberg och hans stora samling av stulna böcker 
avslöjades 1990, var att många bibliotek inte ens kände till att de blivit drabbade. Det 
är förstås ett problem att det kan gå flera år innan en stöld upptäcks. För att avhjälpa 
detta har riktlinjer för inventering av samlingar börjat utvecklas (Björk, 2006, s. 199) 
I de flesta fall när material saknas rör det sig inte om stölder, utan om att det hamnat 
på fel plats. Med en god och regelbunden inventering av samlingar kan detta problem, 
och misstankar om brott, uteslutas (ibid. s. 199). Blumberg är både ett exempel på 
Den besatta samlaren och Den enskilde gärningsmannen. 

En annan stöld är den som inträffade på Carolina Rediviva i Uppsala, där två 
dubbelblad av Silverbibeln och en senare utförd silverpärm från 1660-talet, samt en 
värdelös attrapp för övriga blad, stals (Tottie, 1998, s. 474). Sättet det utfördes på 
liknade snarast ett rån. Förövarna använde tårgas och rånarluvor och slog sönder 
montern. Personal som arbetade när stölden inträffade fick föras till sjukhus med 
lindriga skador (ibid. s. 473). Polisen var snabbt på plats men de hade endast 
informerats om att ett gasutsläpp skett och först vid ankomsten fick de reda på den 
stora stöld som låg bakom gasutsläppet. Därigenom blev avspärrningarna av staden 
försenade och tjuvarna kom undan (ibid. s. 474). Stölden, eller rånet, utfördes av 
brottslingar i den undre världen, organiserad brottslighet i Mandergrehns typologi 
(2008, s. 38). De två dubbelbladen av Silverbibeln och den senare utförda 
silverpärmen återfanns senare och kom tillbaks till bibliotekets samlingar. Polisen 
arbetade med kontaktnät i den undre världen för att återfinna stöldgodset och tack 
vare ett anonymt tips återfanns det stulna materialet i en förvaringsbox på Stockholms 
Centralstation (Tottie, 1998, s. 477). Ett antal personer dömdes till fängelse för 
vapeninnehav och stöld, det längsta straffet var två år (ibid. s. 482). Förövarna i detta 
fall tillhör det som Mandergrehn omnämner som Den organiserade brottsligheten.  
 
Men stölden av Silverbibeln är långt ifrån den enda som drabbat Uppsala. Ett så kallat 
”beställningsjobb” var det när en person greps i Karin Boye-biblioteket 2004 i färd 
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med att stjäla böcker. Det visade sig att han hade ett internetantikvariat där han sålde 
böcker som han stal från biblioteket (Leonardz, 2004). När en kund gjorde en 
beställning gick han till biblioteket och stal exemplaret. Avslöjandet skedde när en 
professor i Uppsala fick ett mejl där en kollega undrade varför böcker med 
universitetsbibliotekets stämplar var ute till försäljning (Forsberg, 2008). Tjuven 
erkände stölderna som beräknades uppgå till ett värde av cirka en miljon kronor. 
Mannen dömdes till två års fängelse för grov stöld i Uppsala tingsrätt, hovrätten 
ändrade domen till ett och ett halvt år. Orsaken till att straffet sänktes var att mannen 
fått vänta så länge på åtal. Gripandet ägde rum 2004 och åtal väcktes först 20099.  
Även detta är ett exempel på Den enskilde gärningsmannen.  
 

                                                 
9 http://www.unt.se/uppland/uppsala/boktjuv-far-straffet-sankt-1031200.aspx [270416] 

http://www.unt.se/uppland/uppsala/boktjuv-far-straffet-sankt-1031200.aspx
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6 Det stulna materialet  

I följande avsnitt ger jag exempel på ”måltavlor” i specialsamlingar. Med måltavlor 
avses material som är stöldbegärligt. Jag kommer också att diskutera olika hjälpmedel 
som används för att återfå stulet material. 

6.1 Databaser – hjälp att finna stulet material 
 
Att det numera finns digitala kataloger är en stor och viktig förändring för 
biblioteken. Tidigare, när samlingar inte var katalogiserade digitalt, var arbetet med 
att inventera dem svårare (Korsell & Källman, 2008, s. 27). Den så kallade KB-
mannen, Anders Burius, rev sönder katalogkorten som tillhörde de böcker han stal 
och på så sätt dolde han själva stölden (ibid. s. VI). Men han tog inte bort korten från 
alla olika kataloger där boken fanns representerad (nominalkatalog, realkatalog, 
hylluppställningskatalog etcetera), vilket gjort det möjligt att spåra hans stölder.10  
Att få tillbaka material som stulits från biblioteken är en minst sagt svår uppgift. Det 
räcker inte med att boken kommer ut på marknaden och att det upptäcks. Det måste 
också gå att bevisa att exemplaret är just det exemplar som biblioteket haft i sin ägo 
(Knutson, 2013). Om handlandet efter en stöld inte sker skyndsamt riskerar 
dokumenten att försvinna för alltid. Därför är det viktigt att ha med risken för stölder 
och hur de ska hanteras i en katastrofplan (Allen, 1998, s. 3).  
 
För att underlätta arbetet med att få tillbaks stulna böcker och samtidigt förhindra 
antikvariat och auktionsfirmor från att sälja dem, finns olika hjälpmedel, bland annat 
databaser. Den kanske största av dessa är ILAB:s.11 ILAB står för The International 
League of Antiquarian Booksellers och är en paraplyorganisation för den 
professionella bokmarknaden för rara böcker. I databasen offentliggörs böcker stulna 
efter 15 juli 2010. Material stulet tidigare läggs ut med begränsad information 
(ILAB). ILAB fungerar också som en länk mellan 22 nationella föreningar och 
omkring 2000 bokhandlare som handlar med rara böcker från 34 länder (ibid.). 
Databasen hade 1850 medlemmar över hela världen år 2013, vilka genom sitt 
medlemskap har tillgång till detaljerade listor över en rad olika typer av stulna 
dokument, allt från kartor till hela böcker. Databasen är även tillgänglig för icke-
medlemmar, men då med begränsad information om det stulna materialet (Knutson, 
2013). Det finns även en rad andra liknande databaser som arbetar internationellt och 
inriktar sig på stulna kulturföremål. En privat aktör är Art Lost-registret. Ett problem 
                                                 
10Greger Bergvall & Jan Ottosson, Seminarium, Stölder och kulturarv 160316 
11 Stolen-book.org [270416] 
 

http://stolen-book.org/
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med denna databas är att den drivs av ett vinstdrivande företag som specialiserat sig 
på kulturföremål. UNESCO arbetar också med kulturföremål och underhåller 
tillsammans med ICOM och WCO en databas där uppgifter om bland annat 
försvunna föremål lagras i upp till 30 år (Mandergrehn, 2013, s. 39–40).  
 
Databaser med listor över stulna böcker har funnits sedan 80-talet och BAMBAM är 
ett exempel på detta (Berger, 1987, s. 11). Internet har underlättat arbetet med att 
sprida listor över de stulna böckerna via dessa databaser, och även via e-postlistor till 
bibliotekarier. Ett problem med listorna skulle kunna vara om stölder mörkas av olika 
anledningar eller om biblioteken helt enkelt inte upptäcker att de blivit bestulna 
(Brown-Syed, s. 87).  
 
Men Internet har inte bara gjort det lättare att återfinna stulet material, det har även 
gjort det lättare för boktjuvar att sälja böcker och dokument. Det har också blivit 
lättare att ta reda på och jämföra priser, vilket i sin tur har spridit kunskapen om 
antikviteters värde (Forsberg, 2008). Tidigare var detta tidskrävande processer som 
krävde kunskaper och flera års erfarenhet. Nu kan den som vill snabbt få reda på 
värdet av böcker och andra antika ting. Internet gör det också lättare att få kunskap 
om bibliotekens bestånd och förvärv och att sälja stöldgods är idag smidigare än 
tidigare (Korsell & Källman, 2008, s. 38). Gonzalo Fernández Pontes (2013), ILAB:s 
säkerhetsansvarige, poängterar det viktiga i att stulna dokument anmäls och 
rapporteras för att förhindra att tjuvarna gör profit på dem. Rapporteras inte stulet 
material skyddas tjuvarna. 
 
KB i Stockholm arbetar fortfarande med att försöka få tillbaka det material som stals 
av Burius. Till hjälp för att finna de saknade böckerna används fotografier från 
auktionskammaren Ketterer på de böcker som sålts för hans räkning. Två 
bibliotekarier som arbetar med att återfå böckerna studerar både nätbaserade 
auktionshus och faktiska kataloger för att hitta böckerna. De har skapat en databas 
med metadata, sådan information som kan vara värdefull, om köpare och tidpunkter 
då försäljningen ägt rum, samt andra uppgifter av värde för att kunna spåra böckerna. 
De har återfunnit böcker över hela världen. Ett annat hjälpmedel är databaserna med 
stulna kulturföremål, såsom ILAB:s och Art Lost. Burius försökte dölja provenienser 
genom att skrapa bort signaturer, sudda ut hyllsignaturer, avlägsna exlibris samt 
ibland stympa titelsidor. Med hjälp av ultraviolett ljus kan spåren av de avlägsnade 
provenienserna bli synliga. Anteckningar som Burius har gjort visar på att han valde 
vilka föremål han stal mycket medvetet och att han inte stal sådana böcker som hade 
för många provenienser, spår som kunnat härleda böckerna till KB. Av de sextiotvå 
böcker han stal från KB har sju hittills återbördats och införlivats med bibliotekets 
samlingar. Den första boken som återfanns var Cornelius van Wytfliets Atlas över 
den nya världen, Descriptionis Ptolemaicae Augmentum, tryckt 1597. En tjänsteman 
på KB återfann den hos en kartförsäljare i New York, W. Graham Arader III, som 
köpt den på Sotheby’s för 100 000 dollar.12  
 
Den före detta FBI-agenten Edward F. Clark, som arbetat med bokstölder, skriver att 
en bibliotekarie till en början kan känna skuld för att materialet blivit stulet, material 

                                                 
12 Greger Bergvall & Jan Ottosson, Seminarium, Stölder och kulturarv 160316  
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som bibliotekarien hade till uppgift att skydda. Detta kan påverka bibliotekariens 
agerande när det gäller om och när en stöld anmäls. Men bibliotekarien är ett offer 
och bör inte känna någon skuld. Clark poängterar också att ju snarare en anmälan 
kommer in desto större är chanserna för att materialet ska återfinnas (Clark, 1998, s. 
36).  
 
Det vanligaste sättet en tjuv upptäcks på är genom uppmärksam bibliotekspersonal 
eller genom att låntagare gör påpekanden. Dokumentet beställs av en låntagare och då 
kan det visa sig att man inte kan återfinna boken (EBNA, 2007, s. 8). ”Det speciella 
med boktjuvar är att de ofta kommer undan eftersom det inte alltid är någon som 
saknar böckerna” (Forsberg, 2008). Eftersom biblioteken ofta har stora och mycket 
svårinventerade samlingar kan det dröja flera år innan en stöld upptäcks (Korsell & 
Källman, 2008, s. 26). EBNA (2007, s. 13) skriver att 61 procent av de 
arkivinstitutioner som varit med i deras undersökning inte samarbetat med polisen 
angående sina stölder. 33 procent hade samarbetat och 4 procent svarade inte på 
frågan. När det kommer till arkivinstitutioner som samarbetat med media blir antalet 
också lågt, endast 19 procent. 6 procent har inte svarat och 72 procent har valt att inte 
informera media. Men att publicera stölderna i media kan vara ett sätt att klara upp 
dem, då detta kan påverka bokmarknaden. Inget seriöst antikvariat eller auktionsfirma 
vill ägna sig åt att sälja stulna böcker. Om böckernas egentliga ägare är känd kan 
detta stoppa en försäljning (Clark, 1998, s. 43).  

6.2 Vad är intressant att stjäla? 
 
Den allra vanligaste orsaken till att dokumenten själs är att gärningsmannen vill sälja 
objektet vidare för att tjäna pengar. Många gånger säljs objektet vidare utomlands 
(RÅÅ:2006 s. 28). Forsberg skriver i tidskriften Finansvärlden (2008) att efterfrågan 
och värdet på böcker stigit i takt med att intresset från och samlandet bland 
näringslivseliten ökat (Forsberg, 2008). ”Microsofts grundare Bill Gates, har köpt en 
av världens dyraste litterära skapelser, ett manuskript av konstnären, arkitekten, 
ingenjören, uppfinnaren och naturforskaren Leonardo da Vinci. Gates betalade 30 
miljoner dollar, numera motsvarande 190 miljoner kronor” (ibid.). Där det finns 
pengar finns det tjuvar. Näringslivet har även historiskt haft många boksamlare i sina 
led och många av dessa har donerat sina samlingar till bibliotek (ibid.). Det har hänt 
att stulna böcker påträffats i samlingar som tillhörande kända personer inom 
näringslivet. Ett sådant fall är det tidigare nämnda fallet av det stulna exemplaret av 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687) som återfanns i Sven 
Hagströmers samling. Ett annat är Percy Barnevik som köpte böcker från Linköpings 
bibliotek även han i god tro (ibid.).  
 
Korsell & Källman (2008, s. 27) framhåller att tjuvarna ofta vänder sig till den 
internationella marknaden, då material som äldre tryck, kartor, handskrifter och 
inkunabler är av en mer internationell och mindre lokal/nationell karaktär. Dokument 
på de stora europeiska språken är mest eftertraktade. Ett annat skäl att stjäla icke-
svenskt material är att det inte beställs fram så ofta och att det därför tar längre tid 
innan stölden upptäcks (ibid. s. 106). Det rör sig oftast om mycket värdefulla böcker, 
handskrifter och tidiga utgåvor av kända verk och kartböcker (ibid. s. 51). Exempel 
på ”måltavlor” på biblioteken är naturvetenskaplig litteratur från 1600-talet samt 
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böcker och kartor från 1500–1800-talet (ibid. s. 52). Resultatet av inventeringen på 
KB efter stölderna visade att planschverk och rikt illustrerade böcker, vilka beskriver 
både den nya världen och europeiska miljöer, var de mest stöldbegärliga (Thomas, 
2006, s. 195).  
 
Enligt en nordisk enkätundersökning uppgav tre av tio svenska auktionshus och åtta 
av trettiosex antikvariat att de fått erbjudande om stöldgods (Korsell & Källman, 
2008, s. 36). Men böcker som ser ut att komma från ett bibliotek är svåra att sälja 
(ibid. s. 51).  
 
Kunskapen om och intresset för äldre böcker och dokument finns i en relativt liten 
värld av bibliotekarier, samlare, forskare och handlare som har god överblick över 
bestånd och utbud. Om en ovanlig bok är ute på marknaden är chanserna stora att 
någon upptäcker det. Kommer det ut att ett bibliotek har blivit bestulet är det många 
som engagerar sig för att materialet ska komma tillbaka till sin rättmätige ägare (ibid. 
s. 52–53).  
 
Men när Burius stal från sin arbetsplats KB och sedan genom den legala marknaden 
kunde sälja böckerna, var det ett tydligt exempel på när marknaden är välvillig 
mottagare och förmedlare av stöldgods (ibid. s. 104–105). Senare väcktes åtal mot 
den tyske bokhandlaren som tog emot KB:s böcker, men åtalet lades ner då hans 
skuld inte gick att bevisa (Thomas, 2006, s. 196). Bokhandlaren hävdade god tro, 
vilket är ett stort problem eftersom det är svårt att visa på motsatsen.13 Burius stal 
dokument som i första hand inte attraherar den svenska marknaden. Han stal istället 
böcker av internationellt intresse och med ett högt ekonomiskt värde.14 Men allt 
stöldgods kan inte säljas. (Korsell & Källman, 2008, s. 51). Ett exempel är 
Silverbibeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Det fick också de tjuvar, som i Uppsala stal de två bladen samt det silverdekorerade 
bokbandet, erfara. Detta i sin tur ledde till att stöldgodset kunde återlämnas till 
Carolina Rediviva. Att skära ut kartor, illustrationer och blad ur värdefulla böcker är 
vanligt bland tjuvar, då det kan ge en större totalsumma än om hela verket skulle 
säljas intakt (Janus, 2001, s. 8). Ett exempel är när Burius kom med en hel bok som 
auktionsfirman vägrade sälja, eftersom det var för uppenbart att boken tillhörde KB. 
Istället hänvisades han till en bokbindare som lät slakta pergamentbandet och skära ut 
ett avsnitt på sjutton sidor, vilka såldes för 1 miljon kronor.15  
 

 

 

                                                 
13 Greger Bergvall & Jan Ottosson, Seminarium, Stölder och kulturarv 160316 
14 Greger Bergvall & Jan Ottosson, Seminarium, Stölder och kulturarv 160316 
15 Greger Bergvall & Jan Ottosson, Seminarium, Stölder och kulturarv 160316 
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7 Intervjuerna  

I det följande avsnittet redovisas de svar jag fått från de fyra informanter jag har 
intervjuat. Hälften av svaren kommer från korrespondens via e-post och hälften från 
intervjuer utförda vid personliga möten med respektive informant. Informanterna är, 
som tidigare nämnts, anonyma och kommer att omnämnas som Informant 1, 2, 3 och 
4.16 Gemensamt för dem alla är att de arbetar eller har arbetat med specialsamlingar 
på bibliotek drabbade av stöld. Jag kommer endast att ta upp det i deras svar som har 
visat sig vara relevant för uppsatsen, och av hänsyn till informanterna har information 
som avslöjar vilken institution informanten tillhör utelämnats. Resultatet av 
intervjuerna analyseras djupare i analysdelen som följer. Intervjufrågorna finns med 
som bilaga 1. 
 

7.1 Konsekvenser för personalen 
 
För att skickligt begå stölder från specialsamlingar krävs kunskaper både om 
marknaden och om objekten (Korsell & Källman, 2008, s. 27). Kunskap om 
föremålen har personalen men däremot har de inte, såvitt de inte är samlare, kunskap 
om marknaden och om materialets ekonomiska värde. Jag intresserar mig här för hur 
biblioteken förhåller sig till detta faktum och den första av mina frågor rör hur man 
ser på att personal som arbetar med kulturarvet också är boksamlare. På frågan om 
det finns formella riktlinjer på respektive bibliotek gällande att vara boksamlare 
samtidigt som man arbetar vid eller är chef för en kulturarvsavdelning, har svaren 
nästan genomgående varit nej, inga formella riktlinjer finns. Kravet att man ska vara 
lämplig för arbetet är vitt formulerat och vill man mena att en boksamlare inte är 
lämplig i en sådan roll kan det inrymmas i definitionen av lämplighet. Informant 4 
hänvisade till de lagar om arbetsrättsliga regler som gäller för myndigheter. Informant 
4 skriver följande:  
 

För offentligt anställda gäller lagen (1994: 260) om offentlig anställning (LOA). LOA 
7-7d §§ förbjuder bl.a. s.k. förtroendeskadande bisysslor. En anställd får inte ha någon 
bisyssla som rubbar förtroendet för dennes roll som offentlig tjänsteman. På det här 
området finns en omfattande praxis om vilka bisysslor som kan vara 
förtroendeskadande som dock är för långt att redogöra för här. Som 
förtroendeskadande betraktas sådana bisysslor som kan vara ”konkurrerande” med 
myndighetens verksamhet, d.v.s. bisysslor som innebär att tjänstemannens opartiskhet 
kan ifrågasättas eller där tjänstemannen kan hamna i en intressekonflikt. Arbetsgivaren 

                                                 
16 Jag är medveten om att jag på detta sätt blir en del av den ”tystnadskultur” som råder när problemen 
diskuteras men att utlova anonymitet har varit förutsättningen för att få personal att vilja vara med.  
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har rätt att beordra att arbetstagaren upphör med bisysslan. Om inte så sker kan det 
föreligga saklig grund för uppsägning eller i allvarliga fall avsked. (Informant 4) 

 
Informant 4 uppger dock att de i dagsläget saknar ett policydokument som på 
detaljnivå beskriver vilken typ av bisysslor som anses förtroendeskadande eller 
konkurrerande. Informella praktiker verkar delvis existera, dock inte gällande 
huruvida en anställd har tillåtelse att ägna sig åt boksamlande. Däremot uppger flera 
informanter att en person som arbetar med äldre värdefulla böcker inte får 
ekonomiskt värdera material om någon skulle höra av sig till biblioteket och vilja ha 
hjälp med det. En värdering görs endast för att fastställa försäkringsvärdet internt på 
biblioteket. Samma sak gäller vid auktioner: en anställd har inte rätt att för egen 
räkning lägga bud på en bok som är av intresse för biblioteket. Informant 1 framhåller 
att det kan hända att man arbetar med en viss typ av material men är samlare av en 
annan typ. Hen uppger sig tidigare ha haft en chef som ägnat sig åt boksamlande, ett 
förhållande som inte varit helt konfliktfritt. ”Utomlands skulle det vara otänkbart att 
ha en befattning där man har tillgång till den typen av samlingar om man själv är 
samlare” (Informant 1).  
 
Alla stora bibliotek med äldre samlingar har någon gång blivit drabbade av stölder 
(Häkli, 2006, s. 185). Informant 1 menar att när stölder vid ett visst tillfälle 
uppdagades på andra bibliotek borde de ha reagerat. Men det gjorde de inte. 
Informant 1 fortsätter:  
 

När jag upptäckte något som var anmärkningsvärt och värt mycket pengar gick jag till 
chefen och berättade att det saknades. Men av mer än en chef fick jag svaret: den har 
nog bara blivit felställd. Sedan satte man en lapp: ’Förkommen’ i ett register. 
(Informant1)  

 
 
Informant 1 berättar vidare om hierarkierna och att det alltid varit mycket ”hysch 
hysch” runt sådana här frågor och att cheferna kanske många gånger vetat mer än vad 
de har sagt. ”Vi var omedvetna på biträdes- och assistentnivå. Vi tänkte inte på det 
tills någon kom och sa ’åh den där är värdefull’.” 
 
Informant 2 berättar om hur stölderna har påverkat personalen:  
 

Det har påverkat oss såtillvida att vi vet att vi inte ska lita på någon. Men sen är det 
svårt i praktiken för man kan inte säga att ’den här boken får du inte ta i’. Man måste 
ändå. (Informant 2) 

 
Förhållandena varierar mellan olika arbetsplatser och under olika perioder vad gäller 
graden av misstankar och misstro mellan personalen. Vid ett tillfälle uppger 
Informant 1 att det stals en kapsel med värdefullt material av någon i personalen, 
vilket uppdagades när en antikvariatsägare ringde biblioteket. Eftersom materialet var 
sällsynt kunde det bara tillhöra just detta bibliotek. Då uppstod misstro i 
personalgruppen. Saken tystades sedan ner och först efter flera år kallades Informant 
1 till sin chefs rum, där denne berättade vem som gjort det, med tillägget att 
informanten inte skulle göra den före detta kollegan illa. Personen visade sig arbeta 
kvar som bibliotekarie på ett annat bibliotek. ”Det tystades ner. Det är känsliga 
frågor, men man får inte blunda för dem” (Informant 1).  
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De externa stölderna har i större utsträckning enligt Informant 2 påverkat och höjt 
personalens medvetenhet om riskerna att bli drabbade av stöld. Informant 2 berättar 
att de vaktar mer på varandra än tidigare och är uppmärksamma på att kolleger inte 
tittar för mycket på datorn när de sitter vakt i specialläsesalen. Stora specialläsesalar 
och många besökare gör det svårare att övervaka vad som händer.  
 

Det kan också hända att man förebrår sig själv för att man inte har varit tillräckligt 
uppmärksam eller tänkt på det ena eller andra som skulle ha kunnat förhindra en stöld.  
(Informant 3)  

 
Informant 3 skriver att stölder generellt har en negativ påverkan på alla på 
arbetsplatsen. En stöld innebär mycket arbete med inventering av samlingar, 
kontroller och framtagande av underlag för att ta fram bevis. En rättslig process 
innebär också mycket arbete, bland annat med att försöka återfå material som 
försvunnit på grund av stöld. En orsak till detta är svårigheterna med att just bevisa att 
det faktiskt är bibliotekets material (Knutson, 2013). ”Att fotografera 
hylluppställningen är en intressant hjälpmetod vid inventeringar” (Informant 3).  
Digitalisering är också en viktig del. Eftersom digitalisering är en detaljerad 
dokumentation av en bok kan den vara till stor hjälp vid en stöld, liksom 
katalogisering. Informant 1 berättar att de vid ett tillfälle inte lyckades bevisa att 
material som återfunnits verkligen tillhörde biblioteket och de kunde inte heller med 
100 procents säkerhet veta eftersom katalogen inte innehöll uppgifter på detaljnivå. 
Men med 90 procents säkerhet kunde de säga att det rörde sig om bibliotekets böcker. 
Därför fick biblioteket köpa tillbaka böckerna på auktion. ”Jag ställde chefen för 
auktionsverket mot väggen, de visste ju vad det var! Och det bekymrade dem inte ett 
dugg” (Informant 1). Stämplarna i böckerna var bortklippta.  
 
Efter stölderna dokumenterades och inventerades samlingarna så att det i framtiden 
skulle vara lättare att veta vad de innehöll. Det var viktigt att skapa både en digital 
och en fysisk lista över samlingarna. Sedan infördes en lista över de personer som 
skulle ha tillgång till samlingarna, vilket innebar vissa konflikter, uppger Informant 1.  
Informant 4 framhåller att det ligger i bibliotekets ansvar att bevara materialet och 
med detta menas inte bara hylluppsättning utan också att materialet faktiskt ska stå 
kvar på sina hyllor. Därför är säkerhetsarbetet en viktig del för bibliotekens arbete 
med bevarandefrågor.  
 

7.2 Konsekvenser för biblioteket  
 
Hur har stölderna påverkat säkerhetsrutinerna på arbetsplatsen? ”Säkerhetsrutiner 
ändras nästan alltid efter en stöld för att man ska kunna uppgradera sina åtgärder och 
rutiner” (Informant 3). Informant 2 berättar att instruktionerna till personalen kring 
säkerhet har ökat och att fler kameror förekommer. Det finns även datorprogram där 
personalen kan övervaka låntagare i specialläsesalen med hjälp av uppsatta kameror. 
Det är viktigt att lämna in materialet i disken när låntagarna går på toaletten. En våg 
som väger materialet har också införts. Informant 2 poängterar dock att det krävs att 
vågen är så exakt att den kan känna av att exempelvis ett brev saknas i en kapsel. Man 
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använder inte längre nycklar för att ta sig runt i biblioteksbyggnaden. Istället används 
kort och koder vilket gör att personalens rörelsemönster i huset kan spåras, 
exempelvis vem och vid vilken tidpunkt någon går in i magasinen. Tidigare kunde 
fler ha tillgång till magasinen eftersom det alltid fanns ett antal extranycklar att tillgå. 
Det hände att anställda fick med sig nycklar hem. Nu kan ingen ta sig in i magasinen, 
även om de har nycklar, eftersom det också krävs ett kort och en kod (Informant 2). 
”Personalen har nu endast tillgång till de magasin som vederbörande behöver ha 
tillgång till för att utföra sitt arbete. Tidigare kunde alla röra sig överallt” (Informant 
4). Det framgår av informanternas svar att dessa säkerhetsrutiner förekommer på flera 
olika bibliotek.  
 
En annan åtgärd är att säkerhetsvakter har anställts i biblioteken, både i 
specialläsesalar och i övriga delar, såsom i exempelvis magasinen. Informant 2 
misstänkte vid ett tillfälle en låntagare som lämnade specialläsesalen. Informanten 
ringde då snabbt till säkerhetsvakterna på biblioteket, som stoppade låntagaren innan 
hen hann ut. Inventeringar av samlingar är också något som framhålls som viktigt. 
Eftersom det kan dröja flera år innan en stöld upptäcks är detta en mycket viktig 
säkerhetsåtgärd (Björk, 2006, s. 199). ”Ska man bygga upp säkerhetsrutiner ska man 
bygga upp dem som om man misstänkte sig själv” (Informant 1). 
 
Vid externa stölder är det lättare att agera direkt och snabbt förändra och förbättra 
säkerhetsrutinerna. När det gäller interna stölder är processen längre och alla 
medarbetare är inte lika öppna för förändringarna (Informant 2). En säkerhetsåtgärd 
som är ett resultat av interna stölder och som flera av informanterna nämner, är att 
även de anställda måste passera genom någon form av säkerhetssystem vid utgången. 
Informant 2 berättar att de anställda kan komma att visiteras vid speciella stickprov 
och att utgående post kontrolleras. Utdrag ur polisregistret måste lämnas vid 
anställning och det får inte finnas någon anmärkning om man ska komma i fråga. 
Informant 1 menar att säkerheten är bättre idag jämfört med förr. ”Kom det någon till 
biblioteket och ville titta på någon värdefull bok från våra samlingar uppfattades detta 
som något positivt. ’Han är intresserad av våra samlingar!’”  
 
En annan viktig del av säkerhetsrutinerna är planeringen av lokalen. Informanterna 
tillfrågades även hur detta förändrats på biblioteken. ”Skalskydd med larm och lås är 
installerade i alla lokaler. Vid förändringar och ombyggnation har säkerhetsfrågor en 
hög prioritet” (Informant 4). Informant 3 framhåller också att låssystem är en viktig 
del i planeringen av lokalen. Eftersom bibliotek är tänkta att vara öppna kan 
öppenheten komma att bli ett problem när den krockar med den slutenhet som blir en 
konsekvens av arbete med frågor gällande säkerhet (Björk, 2006, s. 198). Informant 1 
beskriver, rörande biblioteket som en fysisk plats, att de fick en specialläsesal där 
låntagarna fick låna materialet under övervakning och rutiner som än idag följs. 
Säkerheten måste sättas först och därför är det viktigt att vara noga med att följa alla 
regler. Ett problem, enligt Informant 2, är att det är svårt att hålla samma nivå på alla 
som arbetar i specialläsesalen. Konsekvens och lika behandling av alla låntagare är 
viktigt för att säkerhetsrutinerna ska fungera. Informant 1 uppger att när 
specialläsesalen byggdes fick biblioteket avslag på sin ansökan om att få ha 
kameraövervakning. En annan del som både påverkar säkerhetsrutiner kring arbete 
och lokalens planering är placering och organisation av samlingar, till vilket jag 
återkommer.  
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7.3 Konsekvenser för arbetsrutiner, tillgänglighet och bevarande  
 
Ett av biblioteken har fått fler skyltar som talar om var låntagare har rätt att vara, men 
ingen ombyggnation har gjorts specifikt för att förbättra säkerheten. En intressant 
fråga är hur stölder påverkar låntagarna. Informant 2 menar att stölderna påverkar 
låntagarna men att det inte är säkert att alla tänker på att bibliotekariernas 
säkerhetsrutiner är hårdare. Många har säkert vant sig och glömt både varför de utförs 
och hur det var tidigare. ”Ibland kan det här med att ’du måste öppna din laptop när 
du går ut ur läsesalen’ vara lite svårt att förklara när folk bara har suttit med stora 
böcker” (Informant 2). Stölderna har även påverkat tillgängligheten för låntagarna. 
Informant 4 har angett en rad punkter som beskriver hur låntagarna påverkas: 
 

• Det är i stort sett omöjligt att få tillgång till magasinen.  
 

• Mer material måste nu läsas i specialläsesalen, som inte har lika generösa 
öppettider som övriga läsesalar. 

 
• Om digitalisering eller faksimiler finns tas inte originalen fram annat än i 

undantagsfall. 
 

• Mer material är spärrat. 
 

• Det kan ta längre tid innan material tas fram för studium, vilket kan bero på att 
det ”finordnas” innan det lämnas ut i specialläsesalen. 

 
• Personalens förhöjda medvetenhet, som leder till ökade kontroller av såväl 

material som låntagare, kan förlänga låneprocessen. 
 

• Låntagarna påverkas också i den meningen att de inte längre har tillgång till 
forskningsmaterialet då det blivit stulet.  

 
Stöld av böcker påverkar låntagarna framförallt genom att deras 
referens/forskningsmaterial försvinner. Men det har även hänt att en bok, lånad i en 
persons namn, har stulits av någon annan och då kan den förste låntagaren känna sig 
misstänkt för ett brott den själv inte begått. Då kan låntagaren uppleva obehag och 
fundera över om hen har slarvat bort boken. (Informant 3)  

 
Frågan om på vilket sätt risken för stölder påverkar tillgängligheten av dokument går 
i vissa avseenden ihop med den om hur låntagarna påverkas. Flera av informanterna 
berättar att mycket av materialet tidigare stod tillgängligt för låntagarna så att de 
själva kunde navigera i samlingen. Informant 1 framhåller problemet med 
tillgängligheten om det rör sig om någon som exempelvis är bokbandsforskare. Då 
räcker inte kataloginformationen till för att kunna lokalisera intressanta bokband och 
då blir tillgängligheten mindre än om man kunde släppa in forskaren i magasinen för 
att själv kunna söka efter material.  
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Informant 1 berättar vidare att de satte en årtalsgräns för att försöka fånga upp det 
värdefulla materialet och på så sätt bygga upp en äldre samling. Men Informant 1 
poängterar också att värdet inte alltid är avhängigt materialets ålder utan snarare 
handlar om vad samlarna vill ha. Därför åstadkom inte detta att allt värdefullt material 
försvann från de publika hyllorna. Informant 1 framhåller vikten av att vara medveten 
om att samlare finns inom alla områden, vilket gör att inte bara det äldre materialet är 
utsatt för stöldrisk. ”Är man själv inte inne på den nischen har man ingen aning om 
hur värdefullt det kan vara. Det gäller att ha säkerhet på allt material” (Informant 1).  
 
Slitage och stölder har gjort att större och större delar av samlingarna blir kvar i huset 
och får konsulteras som läsesalslån. Visst äldre material kan beställas som pdf-filer. 
”Digitalisering ses som säkring av material men det är inget som vi pratar om utåt 
mer än att det är bra att materialet inte utsätts för slitage. Det händer att låntagare 
säger till att vi borde digitalisera om vi lånar ut en titel som är mycket sällsynt” 
(Informant 2). Vad som helst lämnas inte ut. För vissa böcker krävs att det är papper- 
och vattenmärkesstudier som ska göras för att de ska lämnas ut (Informant 2). 
Gemensamt för alla biblioteken är att böcker som är digitaliserade inte kan beställas 
fram utom i specifika fall. ”Digitalisering är det säkraste sättet tillsammans med att 
helt enkelt inte låna ut det” (Informant 1). 
 
Informant 2 berättar att det alltid krävs att material beställs på förhand, men det 
händer att material hämtas utan att det är förbeställt, om speciella omständigheter 
råder. Om det exempelvis är någon person som på ett eller annat sätt är känd för 
personalen, men då ska denna person veta att hen blir särbehandlad.  
 
Det finns situationer när biblioteken bör vara i extra beredskap för riskerna att bli 
bestulna på material. 

 
En risksituation är när man av olika skäl flyttar om i samlingar och/eller efter en skada 
som brand eller översvämning. Då rör sig böcker och exponeras utanför normala 
säkerhetszoner och det kan vara värt att uppmärksamma. Något annat att 
uppmärksamma är betydelsen av att märka böcker, både med stämplar och till och med 
med moderna DNA-baserade tekniker. Sådant är mycket värdefullt vid restitution och 
polisarbete. (Informant 3) 

 
Det finns en historia av tystnad kring ämnet men både Informant 1 och 4 menar att 
det kanske skett en attitydförändring de senaste åren, att ämnet inte är tabubelagt i 
samma utsträckning och att det idag finns en större öppenhet.  
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8 Analys av empiri 

I kommande avsnitt analyseras det empiriska material som samlats in utifrån Becks 
teori om risksamhället.  
 
I ett risksamhälle råder misstankar mot allt och alla. Det finns flera vakter i 
biblioteken, övervakningskameror och tydliga gränser mellan publika och icke 
publika delar. Risken för stöld på bibliotek som tillhandahåller specialsamlingar tar 
sig uttryck i de vardagliga arbetsrutinerna såväl som i hela biblioteksmiljön. Stölder 
är ett stort problem som bör tas på allvar. Men det finns en tydlig risk att rädslan för 
stöld tar över och möjligheterna för bibliotek med specialsamlingar att vara en öppen 
plats för forskning minskar. ”There are no metal detectors to pass through or sniffing 
dogs to pass upon entering” (Shuman, 1999, s. 6). Citatet visar på ett av problemen 
med bibliotekens öppenhet och svårigheterna med att arbeta med säkerhet i en sådan 
miljö. Det risksamhälle Beck (2012, s. 48) beskriver, där misstänksamheten mot allt 
och alla trängt sig in i alla rum, blir i citatet mycket tydligt. Riskerna att biblioteken 
ska  drabbas av stöld är i allra högsta grad ett aktuellt problem. Dock verkar detta inte 
bero på att problemet växer då det alltid förekommit. Snarare kan de faktorer som 
Beck (2012, s. 67, 254–257) menar styr över riskuppfattningen, som media och 
forskning, vara en bidragande orsak. Ett annat skäl till att risken tycks öka skulle 
kunna vara ett större intresse av antikviteter, vilket gör objekten mer stöldbegärliga. 
Detta är något som har pågått i Sverige sedan början av 2000-talet. Intresset har 
delvis skapats genom media, tv-program som Antikrundan och tidskrifter, vilka 
undersöker trender på den antika marknaden. Auktionsfirmorna är medvetna om 
medias inflytande och samarbetar därför med dagstidningar och tidskrifter (RÅÅ 
2006:2 s. 143). Tidningar och tidskrifter får läsare genom ett ökat marknadsintresse 
för antikviteter, men även genom att skriva om bokstölder. Det gör att de både tjänar 
på att aktualisera problemet och att öka marknadsvärdet på böcker och därmed bidra 
till ökade risker för biblioteken. Beck (2012 s. 65) beskriver detta som att risker i det 
nya marknadssamhället också innebär chanser på marknaden. Utvecklingen av 
risksamhället leder därmed till motsättningar mellan de som drabbas av riskerna och 
de som profiterar på dem. Spänningarna mellan produktion och konsumtion av 
riskdefinitioner genomsyrar, precis som övriga samhället, även biblioteksvärlden. I 
detta menar Beck (2012 s. 67) återfinns de avgörande orsakerna till definitionsstrider 
om riskernas omfattning, utsträckning och aktualitet. 

 
Internet kan även ses som en bidragande faktor, både till att öka ämnets aktualitet och 
öppenhet men även till att öka riskerna för biblioteket att bli drabbade av stöld. 
Internet fungerar som en källa till kunskap kring böckers marknadsvärde, och nätet 
knyter kontakter mellan köpare och säljare. I korthet bidrar nätet till att skapa en 
marknad för bland annat stöldgods. Samtidigt sprids information om stölder, tjuvar 
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och säkerhetsarbete via webben, databaser för att hitta stulet material och så vidare. 
Beck (2012, s.7) talar om en gemenskap, inte sprungen ur klass som i ett 
klassamhälle, utan ur hotet om risk, en så kallad ”hotgemenskap”. Hotet eller riskerna 
skapar en solidaritet som existerar över de nationella gränserna. Bibliotek och 
kulturarvsinstitutioner arbetar mycket med olika nätverk och samarbeten för att 
minska riskerna och förebygga stölder. ”Hotgemenskapen” bidrar sålunda till ett ökat 
samarbete och kontaktnät mellan bibliotek med specialsamlingar. Detta kan i sin tur 
vara ett sätt att minska skammen kring ämnet genom att man då vågar berätta för att 
på så sätt sprida och ta del av andras erfarenheter av stöld. En förutsättning för att 
skapa gemenskap och samarbeten är ju faktiskt att våga tala om vad som faktiskt 
skett. Ju fler som känner till en stöld desto lättare att återfinna det stulna materialet. 
Det finns en rad olika nätverk som samarbetar kring problemet. Nätverken är ett 
resultat av redan inträffade stölder. Kanske är de många samarbetena grunden till det 
informanterna 1 och 4 beskriver; att det inte längre är lika skamfyllt att tala om 
stölder. 
 
Om biblioteket blivit drabbat av stölder eller ej är inte den huvudsakliga anledningen 
till medvetenheten om riskerna, eftersom rädslan för att det kan inträffa i framtiden är 
det grundläggande i risksamhället, enligt Beck (2012 s. 48). Med detta är det inte sagt 
att ett bibliotek som blivit drabbat av stöld inte har en större riskberedskap inför 
framtiden. Men riskerna ligger inte i samtiden utan i framtiden. Dock framgick det av 
intervjuerna att medvetenheten om risker kommit till några bibliotek först efter att 
brottet inträffat, trots att tidigare inträffade stölder varit kända. Detta kan tolkas som 
att ämnet inte haft genomslagskraft vid tidpunkten. Kanske har stölderna också tystats 
ner, vilket varit ett problem många gånger. Hotet om fara behöver inte nödvändigtvis  
resultera i ökad medvetenhet. Det kan också komma att resultera i rädsla som därmed 
leder till förnekelse, menar Beck (2012 s. 101). När informant 1 beskriver hur hen 
konfronterade sin chef om böcker som saknades på sina hyllplatser, menade denne, 
istället för att ta problemet på allvar,  att de nog var felplacerade. Detta kan  ses som 
ett exempel på förnekelse. Ett annat exempel är när informant 1 var med om att en 
kollega stal en kapsel med värdefullt material, vilket aldrig ledde till något åtal utan 
istället omplacering av den skyldige. Skammen med att tala om stölder kan alltså vara 
en anledning till att man väljer att förneka.  
 
Stöldrisken påverkar tillgängligheten för såväl låntagare som bibliotekarier och 
övriga som arbetar på bibliotek. Informant 2 menar att det svåraste var att få de som 
varit anställda länge att acceptera nya säkerhetsåtgärder. Detsamma gällde låntagare 
som använt biblioteket innan säkerhetsåtgärderna sattes in. När stöldförebyggande 
åtgärder vidtagits och blivit accepterade av alla blir de en naturlig del av bibliotekets 
rutiner och arbetsuppgifter. Detta leder till att tillgängligheten förändras och får nya 
betydelser. Digitalisering som säkring av material är ett sådant exempel. Flera av 
informanterna talade om digitalisering som en övervägande viktig del i bevarande och 
stöldsäkring av material. När det kommer till digitalisering lånas inte materialet i 
fysisk mening ut längre, utan är istället tillgängligt för vem som helst när som helst. 
Vidare byts en tillgänglighet mot en annan och bibliotekets roll förändras. Detta 
minskar också motsättningar mellan bevarande kontra tillgänglighet. Förre 
riksbibliotekarien Gunnar Sahlin (u.å) poängterar att det aldrig går att skydda sig helt 
mot stölder och att det är en svår avvägning mellan säkerhet och tillgänglighet där 
digitalisering delvis kunnat ses som en lösning på detta. Problem uppstår dock om 
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forskningen handlar om bokens materialitet såsom vattenmärken, bokband, papper 
med mera. En digital reproduktion kan endast ersätta text, inte själva materialet som 
sådant. Även Mente (2000–2001) tar upp den svåra balansen mellan att skapa en 
användarvänlig miljö och samtidigt ha en bra säkerhet för samlingarna. Risken är att 
tillgängligheten skapar en miljö som attraherar tjuvar. Det är svårt att skapa en bra 
miljö för forskning utan att också skapa en god miljö för tjuvar. Digitalisering av 
material är dock mer komplext, eftersom det också kan innebära att tjuvar får 
kännedom om materialet som biblioteken tillhandahåller och att värdet därmed kan 
öka. Men finns boken digitaliserad  kan det även underlätta vid identifiering av stulna 
objekt. 
 
Det ökade säkerhetsarbetet på biblioteken kan tolkas som det Beck(2002) menar med 
att genom beslut och försök göra oförutsägbara konsekvenser av civila beslut, 
förutsägbara och kontrollerbara. Beck (2002) menar att kontrollen skapar en bild av 
att risker kan förhindras och förebyggas genom civila beslut. När riskerna hamnar på 
en abstrakt nivå ger det en upplevelse av kontroll och en känsla av att det är möjligt 
att förebygga risker. Genom att läsa fallbeskrivningar skapas en förståelse av 
gärningsmannen, och att studera hur denne gått till väga vid brottets genomförande 
ger kunskaper när man ska  utveckla säkerhetsåtgärder och skydda sig mot stölder i 
framtiden. Men frågan är om det bara är en upplevelse av falsk trygghet? Vem har 
kontrollen och går det verkligen att helt skydda sig mot stöld? Att titta på tidigare fall 
kan också vara ett sätt att mäta risken. Att mäta risk menar Beck (2002) har ersatt 
sannolikhetsteori, att tala om risk istället för sannolikhet att något ska inträffa. Ett 
annat sätt att göra risken mätbar är att titta på likheter mellan fallen. Under 
insamlingen av material kan vissa likheter utrönas ur exempelvis de olika 
informanternas erfarenheter av stölder från bibliotek med de fall hämtade ur 
litteraturen. En sådan likhet är tron på att materialet i första hand är felplacerat. Det är 
också intressant att göra jämförelser mellan händelserna som inträffade på de olika 
biblioteken som drabbades av karttjuvarna. Där kan brister i rutiner men framför allt 
brister i spridande av information om tjuvarna ses som viktiga faktorer till det 
inträffade. Det finns också likheter mellan fallen där chefer, de högst betrodda 
personerna, legat bakom stölderna i både Danmark och Sverige. I Italien däremot 
verkar De Caro trots misstankar kunnat verkställa sin plundring av biblioteket. 
Kanske berodde detta på att han till skillnad från de andra hade ett nätverk av andra 
brottslingar som också var inblandade i stölderna, medan de andra arbetade ensamma.  
 
Om riskerna för biblioteken endast kommit utifrån, från externa gärningsmän, hade 
arbetet med att förebygga stölder sett annorlunda ut. Nu kan biblioteken inte endast 
arbeta med att begränsa tillgängligheten för låntagare utan också för anställda. 
Därmed tränger sig stöldernas påverkan på biblioteket in till bibliotekens alla delar. 
Det räcker inte med att låta låntagare låna material i bevakade specialläsesalar eller 
att digitalisera materialet samt att identifiera den som kommer till specialläsesalen. 
Biblioteket måste också identifiera och kontrollera alla som har tillgång till 
samlingarna. Att ställa frågan till mina informanter om det finns några informella 
eller formella riktlinjer kring att vara boksamlare och samtidigt arbeta med kulturarv, 
var ett sätt för mig att försöka ta reda på hur biblioteken ser på riskerna med stölder 
utförda av personal. Samtidigt ville jag undersöka hur de ser på riskerna för 
biblioteken med marknaden och boksamlande. Informanternas svar gav intrycket av 
att boksamlande inte står i kontrast till att arbeta med kulturarv. Trots detta finns det 
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en bild av att boksamlare är slavar under sitt begär, att de helt enkelt inte kan stå emot 
frestelsen från en värdefull bok. Ett problem för biblioteken skulle kunna vara rädslan 
att släppa in samlare i bibliotekssfären samtidigt som biblioteken skulle behöva ha 
bättre koll på marknaden för att veta vad som är stöldbegärligt. Detta är något som 
samlarna skulle kunna tillföra biblioteksverksamheten. Bibliotekens främsta uppgift 
är att bevara och tillgängliggöra materialet från specialsamlingarna. Det är alltså inte 
grundat i ett marknadsvärde. En annan sak som är viktig att skilja på i sammanhanget 
är det immateriella värdet och det materiella värdet. Tjuvar som stjäl ur 
specialsamlingar stjäl inte ett litterärt verk, de stjäl ett objekt, det vill säga bokens 
materialitet. Så är fallet i alla kulturarvstölder, det är föremål som stjäls. Detta skapar 
också den distinkta skillnaden mellan stölder av övrigt material på bibliotek som ofta 
grundar sig i bokens innehåll. ”Vad författare än gör så skriver de inte böcker. Böcker 
skrivs inte alls. De tillverkas av skrivare och andra hantverkare, av arbetare och andra 
tekniker, av tryckpressar och andra maskiner” (Stoddard, 1987 se Chartier 1995, s. 
21). I detta citat blir skillnaden mellan objekt och verk tydligt. Bokens innehåll är 
immaterialitet medan objektet, boken, är materialiteten.  
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9 Bibliotekets fysiska miljö  

 
I följande kapitel behandlas biblioteket som fysisk plats. Först presenteras delar av 
det säkerhetsarbete biblioteken utför för att förebygga stölder. Utvalda delar och 
riktlinjer kring säkring av biblioteksmaterial tas upp, dock utelämnas mer ingående 
beskrivningar om olika typer av lås och larm då, detta kräver vidare efterforskningar 
och djupare kunskaper inom stöld och inbrottssäkring.  
 

9.1 Stöldförebyggande arbete 
  
Ett sätt att försöka skrämma bort boktjuvar under medeltiden var att skrivaren 
avslutade sitt arbete med en förbannelse, en s.k. anathema-formel (Drogin, 1983, s. 
46), till exempel.  

”This book belongs to none but me  
For there’s my name inside to see.  
To steal this book, if you should try,  
It’s by the throat that you’ll hang high.  
And ravens then will gather ‘bout  
To find your eyes and pull them out.  
And when you’re screaming “oh, oh, oh!” 
Remember, you deserved this woe.” (ibid. s. 78) 

Björk (2006, s. 198) skriver att det inte är någon lätt uppgift att skydda sitt biblioteks 
samlingar mot stöld och skadegörelse. Han grundar sitt resonemang i en 
sammanställning gjord av Association of College and Research Libraries (ACRL) 
som redovisar ett antal riskfaktorer som försvårar brottsförebyggande arbete på 
biblioteken. Utifrån detta drar han slutsatsen att det är bibliotekets grundläggande 
verksamhet och det sätt som den bedrivs som gör det omöjligt att helt skydda sig och 
gör det möjligt för tjuvar att begå kriminella handlingar (ibid. s. 199). När 
bibliotekets verksamhet sätts in i en kontext och jämförs med andra 
kulturarvsinstitutioner blir resonemanget tydligt. På exempelvis ett museum finns 
oftast en monter eller ett rep som sätter en gräns mellan besökaren och föremålet, 
medan biblioteket erbjuder närkontakt med föremålen och samlingarna. ”En bok 
håller man i sina händer, lyfter, öppnar och bläddrar i. Denna höga grad av närkontakt 
är en förutsättning för läsandet men erbjuder på samma gång stora möjligheter för den 
som har brottsliga avsikter” (ibid. s. 199).  
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Ett annat problem han pekar på är svårigheterna med att ha översikt över de ofta stora 
samlingarna (ibid. s. 199). Detta kan, som tidigare nämnts, göra att biblioteken inte 
upptäcker att de blivit bestulna förrän någon beställer materialet. På KB gjordes en ny 
uppdelning i en av samlingarna efter att det uppdagades att de blivit drabbade av 
internstöld. Tidigare hade samlingen bestått av både nytt och gammalt tryck, och att 
få översikt var svårt. Biblioteket valde istället att dela samlingen och sätta en gräns 
vid böcker tryckta före 1700. Omorganiseringen av samlingen underlättar för den nya 
inventering som nu håller på att genomföras för att undersöka om Burius stulit mer än 
vad som hitintills är känt.17  
 
Att göra regelbundna inventeringar kräver resurser som biblioteken ofta inte har. Det 
är samtidigt viktigt att poängtera att alla försvunna böcker inte är stulna. I vissa fall är 
de felplacerade eller utlånade externt eller internt utan att vara registrerade, något som 
kan ske vid bristande rutiner (ibid. s. 198). Öppenhet underlättar ofta för 
verksamheten, såsom att låta personalen ha delvis obegränsad tillgång till 
samlingarna. En risk med att göra begränsningar för personalen vad gäller tillgången 
till samlingarna, är att det kan upplevas som ett försvårande av arbetet och i vissa fall 
till och med kränkande (ibid. s. 198). Men det kan vara bra ur säkerhetsynpunkt att 
hålla magasinen stängda för anställda som inte arbetar med materialet (Mounce & 
Mounce, 2012, s. 19). 
 
Björk (2006, s. 199) menar att det ofta ansetts olämpligt för biblioteken att prata om 
ekonomiska värden när det gäller bibliotekets samlingar. Han skriver vidare att detta 
är oansvarigt av biblioteken. Thomas (2006, s. 195) menar att det är viktigt, i arbetet 
med att förebygga stöld, att biblioteken håller sig uppdaterade om vad som efterfrågas 
på marknaden.  
 
När stölderna på KB uppdagades genomfördes en rad åtgärder och då införde KB ett 
nationellt program för bibliotekssäkerhet. Den huvudsakliga grunden för programmet 
var dels att ta reda på stöldernas omfattning i Sverige, dels att utveckla ett 
stöldförebyggande arbete. Enkätundersökningen som skickades ut visade att runt 40 
procent av biblioteken hade blivit drabbade, dock dök inga tidigare okända fall upp 
(ibid. s. 201). Man initierade också ett projekt med att skapa en katalog med 
exemplarspecifik information och fotografier, sådant som kan användas för att bevisa 
bibliotekets äganderätt. Endast ett fåtal personer fick tillgång till databasen och 
informationen kan inte raderas eller manipuleras (ibid. s. 201). I samband med detta 
samarbetade också KB med BRÅ, Brottsförebyggande rådet, i en rapport om 
kulturarvstölder, Cultural Heritage Crime – the Nordic Dimension (ibid. s. 200). 
BRÅ publicerade 2006 denna undersökning vilken var den första om 
kulturarvstöldernas omfattning i norden (BRÅ 2006:2, s. 7). Ett annat 
säkerhetsnätverk var LIBER Library Security Network, vilket gjorde det möjligt för 
national- och universitetsbibliotek runt om i Europa att dela information om 
säkerhetsförebyggande föreskrifter (Düring Jørgensen, 2006, s. 169). År 2013 togs 
LIBER över av Consortium of European Research Libraries (CERL)18. På KB 
infördes även andra säkerhetsåtgärder såsom extra personal i specialläsesalen och en 
väktare som tillsammans med bibliotekarien vaktar läsesalen. Tillträde till magasinen 
                                                 
17 Greger Bergvall & Jan Ottosson, Seminarium, Stölder och kulturarv 160316 
18 https://www.cerl.org/collaboration/security [280416] 

https://www.cerl.org/collaboration/security
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medges endast av den som arbetar med samlingarna. Genom passerkort kan det 
kartläggas vem som gått genom vilka dörrar och tidpunkterna för detta. Någonting 
som framhålls som särskilt viktigt för säkerhetsarbetet på kulturarvsinstitutioner är att 
utveckla ett säkerhetspolicydokument.19  
 
Även Det Kongelige Bibliotek genomförde en omfattande uppgradering av 
säkerhetsarbetet efter de insiderstölder som drabbade biblioteket. Bland annat 
utökades ägandemärkningen av böckerna, samlingar inventerades, låssystemet byttes 
ut och kontroller av personalens väskor och ytterkläder vid utgång infördes (Düring 
Jørgensen, 2006, s. 160).  
 
I USA har ACRL också utvecklat ett dokument, ”ACRL/RBMS Guidelines 
Regarding Security and Theft in Special Collections”, som riktar sig till bibliotek med 
specialsamlingar. Tanken är att hjälpa biblioteket i dess arbete med att förbättra 
hanteringen av samlingarna beträffande åtgärder för att förhindra tjuvar från att stjäla 
från specialsamlingar.20 Även ACRL:s och RBMS:s framhåller vikten av att 
biblioteket har ett policydokument gällande den här typen av frågor (Mounce & 
Mounce, 2012, s. 15). Mounce och Mounce skriver (2012, s. 19) att för att förhindra 
att en anställd, som har inblick i samlingarna, stjäl dokument som exempelvis aldrig 
lånas ut och stölderna därför är väldigt svårupptäckta, bör arbetsgivaren kontrollera 
de nyanställdas bakgrund och ekonomi, samt hålla koll på förändrade levnadsvanor 
hos anställda (ibid. s. 19).  
 
I Sverige finns Svenska stöldskyddsföreningen, en ideell förening som arbetar med 
att förebygga stölder i samarbete med polisen och försäkringsbranschen 
(Riksantikvarieämbetet, 2011, s. 64). De erbjuder sina tjänster till bland annat 
kulturarvsinstitutioner.21 Riksantikvarieämbetet tillhandahåller Handbok i 
katastrofberedskap och restvärdesräddning som också kan vara till hjälp för 
biblioteken i samband med stöld. Där finns exempelvis olika checklistor att tillgå som 
kan vara till hjälp när en stöld eller annan katastrof inträffar.  
 
Digitalisering är ett sätt att förebygga stöld genom att skapa högupplösta bilder 
tillgängliga digitalt, det skyddar både mot stöld och slitage av materialet och ökar 
därmed möjligheterna att bevara unika dokument. Vidare är möjligheterna för 
tillgänglighet större då fler personer har tillgång till materialet (Ekwelem, Okafor & 
Ukwoma, 2011).  
 

9.2 Biblioteket, byggnaden 
 
I Basbanes (1998, s. 481) intervju med bibliotekstjuven Blumberg svarar denne 
angående bibliotekariernas önskan om ständigt förbättrad säkerhet: ”I never saw it so 
much as a matter of poor security. To me it was a matter of opportunity. I’m not 

                                                 
19 Carolina Svensson, Seminarium, Stölder och kulturarv 160316 
20 http://www.ala.org/acrl/standards/security_theft [280416] 
21 Håkan Hedlund, Seminarium, Stölder och kulturarv 160316 

http://www.ala.org/acrl/standards/security_theft
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bragging or anything, but I’m pretty ingenious with resources, if you know what I 
mean. If one way isn’t amenable, I can figure out three or four other ways to get 
inside” (ibid. s. 481). Hans metoder för att komma åt de böcker han ville ha visar 
också på detta. Han gjorde bland annat flera inbrott på biblioteken, manipulerade 
alarmsystem och kastade ut böcker genom fönster (ibid. s. 481).  
 
Bryan Hanley vid polisen i Queensland i Australien har utformat ett antal riktlinjer 
för säkerhet gällande byggnader (Wilkie, 2001, s. 31–33).  
 
1.) Natural Surveillance vilket styrs av huruvida byggnaden är utformad på ett sätt 
som gör det möjligt att observera potentiella brottslingar. Detta görs genom att 
maximera synligheten av människor hela tiden. Det handlar om möjligheterna att se 
in i byggnaden och att bli sedd från byggnaden via exempelvis parkeringen, entrén, 
dörrar och fönster. Det inkluderar även gångstigar och vägar runt omkring 
byggnaden.  
 
2.) Territorial Reinforcement vilket utgörs av en utformning av lokalerna som skapar 
en känsla av kontroll och personalinflytande. Detta ska avskräcka potentiella 
brottslingar. Karaktäristiskt för den här typen av planlösningar är tydliga anvisningar 
och skiljelinjer mellan vad som är offentliga respektive privata utrymmen, 
exempelvis planteringar, grindar eller staket.  
 
3.) Natural Access Control utgörs av lösningar som är utformade för att minska 
möjligheterna till att ett brott ska kunna begås genom att förbjuda tillgång till de 
föremål som är stöldbegärliga. På det här sättet skapas en känsla hos potentiella 
brottslingar att det skulle innebära en för stor risk att försöka. Denna typ av kontroll 
skapas genom att gator, gångstigar och ingångar runt och till byggnaden tydligt anger 
var gränserna går. 
 
4.) Target Hardening innebär att tillträde hindras av låsta fönster och dörrar. 
 
Hanleys riktlinjer rör främst utomhusmiljön, men kan med fördel appliceras även på 
inomhusmiljön (ibid. s. 33). 
 
Området runt omkring byggnaden är det första som ska tas i beaktande. Åtminstone 
en del av utemiljön bör vara väl synlig från närliggande gator. En annan viktig del att 
tänka på för placering av biblioteksbyggnaden är att, trots att växtlighet är vackert, 
den inte bör vara av den omfattningen att den täcker fönster eller dörrar och därmed 
minskar synligheten. Området runt byggnaden bör även alltid vara upplyst (ibid. s. 
33). 
 
9.3 Specialläsesalar 
 
I Wilkies (2011) artikel Thieves: who and why? presenteras en studie som visar att de 
flesta stölder från raritetssamlingar är externa stölder. Men interna stölder uppgår till 
33 procent enligt studien och är även dessa ett fortsatt stort problem (ibid. s. 194).  

Ett problem för bibliotek kan vara att de ofta är planerade för att vara tillgängliga, 
vilket kan komplicera arbetet med säkerheten (ibid. s. 31). Bregman och Tufts 
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Tenney (2011, s. 129) beskriver en specialläsesal som en plats där material från 
specialsamlingar kan studeras under säkerhet och kontroll av anställda vid biblioteket. 
Material som är placerat på hyllor i bibliotekets offentliga delar är alltid en måltavla 
för tjuvar. Dock betyder ett visst bortfall av denna typ av material inte så mycket då 
det finns möjlighet att förvärva nytt. Problemet är om material från specialsamlingar 
försvinner då detta är unikt och många gånger oersättligt. Där spelar specialläsesalen 
en viktig roll för både bevarande och tillgänglighet (ibid. s. 129). 

Eftersom en specialläsesal ska vara en säker plats bör lokalplaneringen följa en rad 
riktlinjer och rekommendationer (ibid. s. 129). Det är exempelvis viktigt att det bara 
finns en väg in i en specialläsesal. Om det finns en annan utgång, såsom exempelvis 
en branddörr, måste denna vara larmad (ibid. s. 130). Läsesalen ska i grund och 
botten vara en plats som potentiella tjuvar upplever som så säker att det inte är värt 
risken att stjäla ifrån den (ibid. s. 140). Säkerheten i en biblioteksbyggnad är oftast 
tänkt och uppbyggd i zoner eller cirklar där säkerheten är mindre i de yttre områdena 
för att sedan bli större och mer skärpt i de mest kritiska områdena, exempelvis en 
specialläsesal. Tanken är att det ska finnas så många hinder att en inbrottstjuv hinner 
bli upptäckt eller stoppad på vägen (Wilkie, 2011, s. 31). Biblioteken bör ta i 
beaktande och fundera över var i byggnaden specialläsesalen är placerad. Det är 
viktigt att den är lokaliserad på en fristående plats med en separat ingång som alla 
besökare måste passera (Bregman & Tufts Tenney, 2011, s. 130). En andra dörr, 
kontrollerad av personalen kan vara en tillgång, men den bör vara låst (Marshall 
2011, s. 42).  

Marshall (2011, s. 42) framhåller att en mycket viktig åtgärd för arbetet med 
säkerheten inom säkerhetszonen, i det här fallet specialläsesalen, är att noga tänka 
över vilka aktiviteter som är tillåtna i, och begränsade till, området utanför 
säkerhetszonen. Det är viktigt att låntagarna har möjlighet att hänga av sig ytterkläder 
och lämna sådant som inte är tillåtet att ta med in i specialläsesalen, exempelvis 
väska, jacka, paraply och datorväska (ibid. s. 42). Ett problem kan vara låntagarens 
kläder eftersom en medveten tjuv ofta bär kläder som underlättar vid stöld, såsom 
exempelvis kavaj med insydda fickor och byxor med flera fickor. Mat och dryck är 
inte heller tillåtet i lokalen då detta kan skada materialet (Bregman & Tufts Tenney, 
2011, s. 130, 135). När det gäller sådant som är tillåtet att ta med sig in, som 
digitalkameror, bärbara datorer med mera bör speciella föreskrifter råda. När 
låntagaren lämnar läsesalen bör låntagaren kontrolleras och datorn öppnas (ibid. s. 
135). 
 
För den som planerar specialläsesalen och bestämmer rutinerna är det också viktigt att 
tänka på att toaletter och publika hissar bör vara placerade utanför 
säkerhetszonen. Men det är också viktigt att inte begränsa tillgängligheten. 
Exempelvis bör skåp, som används för att låsa in det som inte får medtas in i 
läsesalen, vara tillgängliga för alla låntagare som besöker specialläsesalen (Marshall, 
2011, s. 42). 
 
Ett problem kan vara om det finns en dörr från specialläsesalen direkt till 
kontorsutrymmen. Den dörren kan då användas av insidertjuvar till att föra bort 
värdefullt material (ibid. s. 42). Om materialet är märkt med exempelvis magnetiska 
taggar är det viktigt att utgången har larmbågar. Material från specialsamlingar är 
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emellertid oftast inte märkta på detta sätt men i framtiden kommer kanske ny teknik 
göra det lättare att stöldsäkra den typen av material (ibid. s. 43). 
 
Material från specialsamlingar bör inte tas ifrån specialläsesalen eller förvaringsskåp 
utan ska endast studeras under uppsikt (ibid. s. 44). Om låntagaren avlägsnar sig från 
specialläsesalen under kortare eller längre pauser bör materialet lämnas in till 
personalen och inte ligga kvar på bordet (Bregman & Tufts Tenney, 2011, s. 136).  
Personalen som arbetar i disken, varifrån låntagarna observeras, bör ha uppsikt över 
hela utrymmet. Det viktiga är att alla låntagare kontrolleras vid ingång och utgång för 
att olämpligt material inte ska föras in eller ut ur läsesalen. En planlösning och rutiner 
som maximerar rörlighet och möjliggör för personalen att kommunicera med 
låntagarna är önskvärd. Om rummet har någon form av pelare ska inget bord placeras 
bakom denna utan framför för att förhindra att en död vinkel skapas. På de områden 
där personalen har svårare att få överblick kan kameraövervakning underlätta. 
Personalen bör ha uppsikt över alla skrivbord i salen (ibid. s. 43–44). I Sverige 
utfärdas tillstånd till att ha kameraövervakning av Länsstyrelsen22. KB ansökte om 
kameraövervakning i specialläsesalen, efter att de blivit drabbade av stölder, men 
nekades då detta ansågs kränkande för besökarnas integritet (Nilsson, 2005, s. 27). 
 
Marshall ( 2011, s. 44) menar att en annan viktig del att tänka på vid planering av 
specialläsesalar är storleken. Ju större läsesalen är, desto svårare är den att övervaka. 
Är låntagarna flera är det en fördel att vara två som arbetar i läsesalen och observerar 
låntagarna. Helst från olika vinklar. Ett problem kan vara stora referenssamlingar som 
skymmer sikten för personalen. Det är därför viktigt att bokhyllor står längs väggarna 
och inte skapar gömda utrymmen (ibid. s. 44).  
 
Det bör också finnas hjälpmedel för besökarna såsom förstoringsglas, kudde, vikter, 
blyertspennor med mera (Bregman & Tufts Tenney, 2011, s. 131). Det är en fördel 
om låntagare känner till de säkerhetsföreskrifter som gäller i specialläsesalen. 
Låntagare ska också skriva under att de förstått och ämnar följa de föreskrifter som 
gäller. Mer information om låntagaren kan även efterfrågas, såsom adress och ID. I 
vissa fall används ID i kombination med fingeravtryck för att säkerställa låntagarens 
identitet. Detta är enligt Bregman och Tufts Tenney (2011, s. 133–134) det säkraste 
sättet att avslöja låntagare med falska ID-handlingar. Materialet ska med fördel 
beställas fram före besöket. Likaså bör materialet som lånas ut antecknas i någon 
form av logg; vem som har lånat vad, när och andra detaljer som kan vara av vikt. I 
läsesalen ska låntagarna inte sitta för nära varandra (ibid. s. 132–134). Den som 
arbetar i specialläsesalen ska lätt kunna larma vakter om något inträffar och då ska en 
plan för denna typ av händelse finnas i beredskap. Även om specialläsesalarna är 
planerade för att ge möjlighet till säkerhet och övervakning bör detta inte få 
låntagarna att känna sig illa till mods vid sina besök. Det ska fortfarande vara en miljö 
där de ges möjlighet att tryggt arbeta och studera unikt material (ibid. s. 140). 
 

                                                 
22 Carolina Svensson, Seminarium, Stölder och kulturarv 160316 
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9.4 Placering av läsesalar samt observationer från Det 
Kongelige Bibliotek 
 
Nedan beskriver jag de observationer jag har gjort både vid ett studiebesök vid Det 
Kongelige Bibliotek i Köpenhamn och när jag studerat ritningar över två andra 
bibliotek. Jag har tittat på ritningarna för att kunna fastställa var specialläsesalarna för 
äldre värdefullt material har placerats. 

På Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn finns två specialläsesalar, en för 
Manuskripter & Boghistorie23 samt Läsesal Vest. I läsesalen kan material från 
samlingar icke tillgängliga för hemlån läsas, exempelvis noter och material från Den 
orientalske og judaistiske samlingen. I båda salarna läses bland annat äldre värdefullt 
material från specialsamlingar. Läsesalen för Manuskripter & Boghistorie är placerad 
på våning F-Vest i Den Sorte Diamant, vilken är på sjätte våningen av sju räknat från 
entréplanet. Läsesalen är avsedd för handskrifter och utländskt tryck före 1531, samt 
danskt tryck fram till 1600. Denna läsesal rymmer ett begränsat antal arbetsplatser. 
Den är placerad på en balkong ovanför en vanlig läsesal. Alla väggar är av glas, vilket 
gör att det finns möjlighet till bevakning från både andra låntagare, personal som 
passerar och de som faktiskt har pass i läsesalarna.  
 
Läsesal Vest är placerad på våning C.24 Där läses olika typer av material och där finns 
plats för ett stort antal personer. Personal i den stora läsesalen har kontor i korridoren 
bredvid och kan genom glaset se in i läsesalen och skulle någon av de kollegor som 
har pass behöva hjälp finns personal nära tillhands. Flera av rutinerna är manuella 
såsom exempelvis att låntagaren skriver in sig i en liggare. För att få tillgång till att se 
material i den stora läsesalen måste man ansöka i förväg. Om man ska titta på äldre 
värdefullt material från specialsamlingar ska man också ansöka om att få ett speciellt 
kort utfärdat. Detta kort sätts sedan i en ställning och då blir det tydligt för personalen 
att det finns värdefullt material i salen och att de bör ha extra uppsikt. Bärbara datorer 
måste alltid öppnas för kontroll innan låntagaren blir utsläppt. Läsesalen är så stor att 
den rymmer olika zoner där säkerheten är varierande beroende på vilket material 
låntagaren arbetar med. Höjd säkerhet är det vid ett speciellt område närmast disken 
där tre bord är avsedda för det mest värdefulla materialet. Låntagare som vill studera 
detta material tilldelas en placering av personalen. I änden av denna del finns en dörr 
som leder till en kopiator där låntagaren själv efter att det godkänts av personalen kan 
gå och kopiera. Detta är något som kräver extra uppsikt från personalen och kontroll 
av materialet före och efter. Detta gäller dock endast för vissa typer av 
materialkategorier. Det finns en dörr för att komma in i salen och en annan dörr för 
att ta sig ut ur den. Den sistnämnda dörren kan endast öppnas av personal. Förutom 
dessa dörrar finns två nödutgångar som är låsta och larmade, varav den ena leder till 
kontorsdelen. Byggnaden har pelare placerade på flera ställen. 

                                                 
23 http://www.kb.dk/da/nb/laesesale/CMB/index.html [160526] 
24 http://www.kb.dk/da/nb/laesesale/LAEE/index.html  

http://www.kb.dk/da/nb/laesesale/CMB/index.html
http://www.kb.dk/da/nb/laesesale/LAEE/index.html
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Båda läsesalarna har stora referenssamlingar där personalen inte kan ha full uppsikt 
över låntagarna när de befinner sig bakom och bland hyllorna. Detta gäller speciellt 
för den mindre specialläsesalen, Manuskripter & Boghistorie, där det endast arbetar 
en person. I den andra specialläsesalen arbetar två personer. Låntagarna bevakas 
också av flera kameror. Den stora specialläsesalen har två våningar, vilket gör att det 
finns studieplatser på övervåningen/balkongen. Därifrån kan besökarna se dem som 
befinner sig nedanför. Detta skapar möjlighet till uppsikt.  

Hela Den Sorte Diamant ger, tack vare sin utformning, en möjlighet till konstant 
bevakning genom den öppna planlösningen i balkonger och våningar med 
genomskinliga glasväggar. Intill byggnaden ligger vatten och en stor bilväg. I 
anslutning till den gamla byggnaden ligger en stor park. I huset näst intill den nya 
delen av biblioteket finns en stor säkerhetsavdelning dit bibliotekspersonal snabbt kan 
vända sig ifall något skulle hända.  

KB i Stockholm har en specialläsesal för studium av ”specialsamlingarna, till 
exempel musiktryck, affischer, handskrifter, kartor, böcker före 1830, vardagstryck 
och mycket mer”. Den är belägen en trappa upp från entréplanet25. Bifogas som bilaga 
2. 

Bibliothèque Nationale de France i Paris har en specialläsesal placerad i källaren. 
Låntagare tar sig dit via hiss från bottenplan i bakre delen av rum T26. Bifogas som 
bilaga 3. 

                                                 
25 http://www.kb.se/besoka/lokaler/ [160526] 
26 http://www.bnf.fr/en/bnf/dpt_rlr_eng/s.practical_rare_books_reserve.html?first_Art=non [160526] 

http://www.kb.se/besoka/lokaler/
http://www.bnf.fr/en/bnf/dpt_rlr_eng/s.practical_rare_books_reserve.html?first_Art=non
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10 Rumslig analys 

Syftet med min rumsliga analys är att visa hur stölder, eller oro för stölder, påverkar 
utformningen av bibliotek. Med analysen vill jag svara på en av de frågeställningar 
som ligger till grund för denna uppsats: Hur påverkas bibliotekens fysiska miljö av 
stöldrisken? Placeringen av specialläsesalar är oftast inte slumpmässig. Genom att 
studera den blir det tydligt att stölder påverkar utformningen av biblioteksbyggnaden. 
Ur denna synvinkel har jag studerat ritningar över två bibliotek och besökt Det 
Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. Med hjälp av Foucaults teori om makt kommer 
jag att analysera mina resultat.  

Medvetenheten om hotet av stölder konditionerar biblioteksrummets planlösning och 
funktion. Detta kan ses både som ett sätt för biblioteket att ta makten över bevarandet 
och att förhindra stöld. Men det kan också tolkas som tjuvarnas makt över 
biblioteksrummet. Styrkeförhållanden är inte fasta utan kan omkastas (Foucault, 
1987, s. 37). Enligt Foucaults teori är det inte intressant att titta på vem som faktiskt 
har makten utan hur den som underordnas makten drabbas (ibid s. 36–37). Om ett 
bibliotek blivit drabbat av stöld påverkar detta delvis planeringen av 
biblioteksrummet. Men biblioteken behöver inte ens med nödvändighet ha blivit 
drabbade. Eftersom det finns en lång historia av stölder från bibliotek utövas denna 
makt ändå. Institutionerna skapar inte makten utan deras roll är istället att på 
mikronivå organisera redan existerande maktförhållanden kring en övergripande 
instans (ibid. s. 37).  

Under medeltiden kedjades vissa böcker fast (libri catenati) för att man ville 
förhindra stölder (Hessel & Peiss, 2001, s. 37). Detta hade en stor betydelse för hur 
den fysiska lokalen utformades. Med detta sätt att se kan tjuvar vars avsikt är att stjäla 
från biblioteket ses som medskapare av den fysiska miljön. Två av de bibliotek vars 
placering av specialläsesalar jag tittat på, KB i Stockholm och Det Kongelige 
Bibliotek i Köpenhamn, har valt att placera sina läsesalar ovanför entréplanet. Det 
tredje biblioteket, Bibliothèque Nationale de France i Paris, har istället placerat sin 
specialläsesal i källaren. Trots att specialläsesalarna finns på olika platser i 
byggnaderna har alla tre gemensamt att deras placering stämmer överens med det 
Wilkie (2011) skriver om bibliotekens säkerhetsarbete. Salarna tillhör det kritiska 
området och säkerhetsarbetet syftar till att säkerheten höjs successivt från bibliotekets 
ytterområden till dess innersta lokaler bakom det s.k. skalet och tanken är att det ska 
finnas så många hinder att en inbrottstjuv hinner bli upptäckt eller stoppad på vägen 
innan hen kommer åt känsligt material. Det enda av biblioteken som klart och tydligt 
på sin hemsida skrivit ut våningsplan på specialläsesalen är KB i Stockholm. När det 
gäller Bibliothèque Nationale de France i Paris måste man studera en planlösning 
över biblioteket för att finna dess placering. Ritningen ger en uppfattning om att det 
bara finns ett sätt att ta sig dit då den ligger avsides i en avlägsen del av biblioteket. 
Detta kan tolkas som en säkerhetsåtgärd utifrån Bregman och Tufts Tenneys (2011) 
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rekommendationer. De menar just att lokaliseringen av specialläsesalen är viktig och 
helst bör vara placerad avskild från resten av biblioteket. Gemensamt för de tre 
biblioteken är att de alla blivit drabbade av grova stölder från specialsamlingar.  

Det Kongelige Bibliotek och biblioteksbyggnaden Den Sorte Diamant är uppbyggda 
på ett sätt som för tankarna till Foucaults teori om panoptikon. Även om hela 
biblioteksbyggnaden inte står i fokus för denna studie har panoptikon-bilden 
betydelse även för de delar av biblioteket som jag analyserar. De flesta stängda ytor 
är i glas, vilket gör att det finns möjlighet till bevakning från både andra låntagare, 
personal som passerar och de som faktiskt har pass i läsesalarna. Alla ytor, både de 
privata och de publika, är sammankopplade via sin glasstruktur. Det finns en ständig 
möjlighet att iaktta eller bli iakttagen genom väggarna av glas. Utanför 
specialläsesalarna passerar folk som har möjlighet att se in i salen, vilka skulle kunna 
få syn på ett brott på väg att begås. Detta gör det möjligt att i varje ögonblick utöva 
makt och därmed finns möjlighet att ingripa innan brotten ägt rum (Foucault, 1987, s. 
240).  
Hela Den Sorte Diamant ger en möjlighet till konstant bevakning genom den öppna 
planlösningen i balkonger och våningar med genomskinliga glasväggar. Ett bibliotek 
har givetvis bokhyllor där fri sikt hindras men här finns möjligheter till bevakning 
genom kameror. Möjlighet att bli sedd av andra låntagare gör enligt panoptikon-teorin 
att låntagarna själva ser till att makten och kontrollen utövas (Foucault, 1987, s. 240). 
Grunden för att det ska fungera ligger i att låntagarna själva känner till att de 
övervakas. Förutom att läsesalarna faktiskt har anställd personal som övervakar är 
närvaron av synliga ytor, belysning och andras blickar ett starkt stöldskydd. Det 
Kongelige Bibliotek flyttade in i Den Sorte Diamant 1999 (Kongelige Bibliotek, 
2007, s. 19). Insiderstölder drabbade biblioteket redan på 70-talet (Korsgard & 
Surruge, 2005, s. 36). Att bygga in säkerhet i en ny byggnad är lättare än i en 
gammal. Det finns alltid ytor som är svåra att överblicka i en specialläsesal eller 
situationer som stjäl personalens uppmärksamhet då brott kan begås. Byggnaden har 
pelare placerade på flera ställen vilket är problematiskt för sikten i de områden där en 
död vinkel skapas. Men om panoptikon verkar enligt sina principer bör brott kunna 
förhindras och aldrig begås. Övervakningen blir permanent till sin verkan, även om 
den i sin handling är diskontinuerlig, något som gör att makten blir så fullkomlig att 
den inte behöver utövas (ibid. s. 235). 

Det finns en rad problem med Det Kongelige Biblioteks specialläsesalar utifrån 
Marshalls synsätt och rekommendationer gällande säkring av specialläsesalar. Ett 
problem är, som nämnts ovan, om det finns en dörr från specialläsesalen direkt till 
kontorsutrymmen och detta inte är den enda dörren för att ta sig till och från kontoren. 
Detta kan då vara ett sätt för insidertjuvar att föra bort värdefullt material. I 
specialläsesal Vest finns just en sådan dörr som leder till kontor. Även om det är 
viktigt att poängtera, att det precis som magasin och andra ytor i biblioteket är 
begränsat vilka som har tillgång till att ta sig ut genom denna dörren. Ett annat 
problem är att läsesalen är stor och att olika typer av material studeras här. Det finns 
också ett problem som rör båda läsesalarna vilket är att hyllor inte är placerade längs 
väggarna utan står uppställda ute i rummet. Detta skapar många områden där 
överblicken är mycket dålig. Kameraövervakning finns, men frågan är vilka ytor den 
täcker och om personal bevakar kamerorna eller om de enbart kommer till 
användning efter det att en stöld väl inträffat. Intill byggnaden ligger vatten och en 
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stor bilväg vilket kanske skulle kunna vara problematiskt ur säkerhetssynpunkt.  

I en specialläsesal eller forskningssal råder alltid en rad säkerhetsföreskrifter. 
Låntagaren är alltid bevakad och känner alltid till möjligheten att vara bevakad. Det 
finns också en tanke med placeringen av låntagaren i själva salen. Ibland kan det vara 
klokt att placera låntagare nära varandra och låta panoptikonmaskinen verka (ibid. s. 
240).  Låntagarna observerar då varandra och makten och kontrollen utövar sig självt 
så att säga. Ett problem med detta skulle kunna vara om låntagarna känner varandra 
och detta är okänt för personalen, och de planerat ett samarbete kring en stöld. Därför 
bör de, enligt Bregman och Tufts Tenney (2011), inte sitta för nära varandra. 

Byggnadens säkerhet mot stölder kan i vissa fall stå i motsättning till 
personsäkerheten. Ingenting är hundra procent säkert, biblioteken kan bara säkra 
byggnaden och materialet till en viss gräns. Det måste alltid vara möjligt att ta sig ut 
ur en byggnad vid en nödsituation, exempelvis brand eller annan katastrof. Då finns 
det en uppenbar risk att material försvinner i den förvirring som uppstår.  

Foucault (1987, s. 240). skriver att det är arkitektoniskt möjligt att skapa en känsla av 
panoptikon. Kanske är det just detta arkitekten för Den Sorte Diamant hade i 
tankarna. Fördelningen av ytor, arten av belysning och den konstanta synligheten som 
säkerhetsskapande medel skulle i så fall vara ett tydligt bevis för betydelsen av 
bibliotekets rädsla för stöld och hur denna påverkar planeringen av biblioteksrummet 
och av hela byggnaden. Planeringen av specialläsesalar underhåller ett 
maktförhållande, vilket inte är beroende av den som utövar makten. Låntagarna är en 
del av maktutövningen. Detta förutsätter dock att makten är synlig och okontrollerbar, 
alltså att övervakningen kan ske när som helst eller hela tiden, och att låntagarna är 
medvetna om detta (ibid. s. 235). På det här sättet skapas ett intryck att stöld inte är 
värt risken att bli upptäckt.  

Jag har här applicerat Foucaults panoptikonbegrepp på arkitektoniska frågor och 
därigenom tolkat det i mer bokstavlig bemärkelse än vad som är vanligt, men 
samtidigt i linje med den modell själva begreppet bygger på, nämligen en viss typ av 
fängelsebyggnad. Givetvis är det fullt möjligt att analysera biblioteksmiljöns 
panoptikonkvaliteter också i mer abstrakta termer. Oavsett hur biblioteksbyggnaden 
ser ut vet låntagare och andra att det är förbjudet att stjäla böcker eftersom stöld är 
förbjudet i lag rent generellt. Att inte stjäla är ett internaliserat förbud, och som sådant 
har det verkning också i den kontext jag diskuterar i föreliggande arbete. Att jag 
koncentrerat mig på frågor om den fysiska miljön är dock ett medvetet val och det 
motiveras av att det ofta är den fysiska miljöns utformning som lyfts fram som en 
viktig och förändringsbar aspekt av säkerhetsarbetet inom biblioteksvärlden. 
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11 Avslutande diskussion  

Undersökningen som ligger till grund för denna uppsats bygger på fyra 
frågeställningar: Vilken typ av material är det som stjäls? Hur har stölderna påverkat 
bibliotekarien och dennes arbetsuppgifter? Hur har stölderna påverkat planeringen av 
bibliotekens fysiska miljö? Hur har stölderna påverkat bibliotekens arbete med 
tillgänglighet och bevarande av olika materialkategorier? Dessa frågeställningar har 
styrt såväl uppsatsens innehåll som analyserna och det övergripande syftet med denna 
studie har varit att belysa och diskutera hur bibliotek med specialsamlingar påverkas 
av stölder.   

En stor utmaning i arbetet med  denna uppsats har varit den tystnad och 
stigmatisering som finns kring bokstölder. Men trots att ämnet fortfarande i viss grad 
är känsligt upplever jag att det ändå finns tendenser till att detta är på väg att 
förändras. Det seminarium som IFLA:s sektion som sysslar med specialsamlingar ska 
hålla i augusti27 kan ses som ett exempel på ett sätt att öka samarbetet och arbeta mot 
tystnaden kring problemet. Ett annat sådant exempel är det seminarium om 
kulturarvstölder som jag själv deltagit i under uppsatsens gång. Om biblioteken skulle 
våga berätta och dela med sig mer skulle också synen på ämnet och bibliotekens roll 
förändras.  
 
Synen på samlande av värdefulla dokument har påverkat synen på stölderna. Det 
finns en klart romantiserad bild av bokstölder såväl som av andra kulturarvstölder. 
Man kan se det i populärkulturen där det varit ett relativt populärt spänningstema. Ett 
exempel på detta är tv-serien Bibliotekstjuven (2011) baserad på de interna stölderna 
vid KB. Ett annat exempel är när polisen i Uppsala, i försöket med att lösa fallet med 
de stulna bladen ur Silverbibeln, fick i uppdrag att läsa Göran Tunströms roman 
Tjuven, då den handlar om en stöld av just  Silverbibeln. Det är knappast förvånande 
att detta inte gav några framgångar med att lösa fallet (Tottie, 1998, s. 476). Oftast är 
gärningsmannen inte heller en galen samlare som lider av bibliomani, oförmögen att 
kontrollera sitt begär. Det rör sig snarare, precis som vid stölder i allmänhet, nästan 
alltid om ekonomisk vinning.  
 
Av de reaktioner jag fått under mitt uppsatsskrivande har jag förstått att det finns en 
bild av att de flesta stölder från bibliotek sker internt och är utförda av någon i den 
egna personalen. Detta har flera undersökningar visat inte är sant. Skandalen som blir 
när det sker interna stölder är dock av större intresse för media och detta gör att de 
fått större plats och därför skapas uppfattningen om att interna stölder är vanligast. 
Likaså beskrivs i den forskning som finns på svenska ofta fallet med Anders Burius. 
Det är naturligtvis viktigt att beskriva och därmed lära av tidigare inträffade brott. 
                                                 
27 International Federation of Library Associations and Institutions, se http://2016.ifla.org/ [2016-04-04] 

http://2016.ifla.org/
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Dock bekräftar detta bilden av de interna stöldernas vidd och man får  därmed en 
skev bild av verkligheten. Att fallet även fått ett stort utrymme i min uppsats beror på 
att det haft en stor påverkan på biblioteksvärldens säkerhetsarbete och den ökade 
misstänksamhet som följt.   
 
Det material som stjäls styrs av marknaden och samlarna. Det är med andra ord det 
ekonomiska värdet som styr. En bok från 1600-talet, exempelvis en bibel, behöver 
inte nödvändigtvis vara av högt ekonomiskt värde. Men skulle denna bibel tillhört en 
välkänd person skulle värdet genast öka, såväl det ekonomiska som det kulturella. Det 
är alltså inte endast åldern som avgör värdet utan proveniensen. En annan intressant 
aspekt är att värdet på böcker kan bli högre om de plockas isär och säljs i separata 
delar än om de säljs hela. Detta, dvs om de säljs i delar, försvårar bibliotekens 
möjligheter att återfinna stulet material avsevärt. Boken har en dubbel natur, dels är 
det något immateriellt (texten, innehållet) men det är också ett fysiskt objekt . 
Boktjuven kan stjäla av flera anledningar: dels för att texten, innehållet, den 
immateriella aspekten är viktig, alltså en ovanlig text som kanske bara finns i denna 
enda bok tex, dels för att det fysiska objektet är viktigt, tex att just denna bok tillhört 
just denna viktiga person som kanske antecknat i marginalen, ett ovanligt band eller 
ovanliga illustrationer. Eftersom det många gånger rör sig om äldre värdefulla böcker 
som går att sälja på den internationella marknaden, känns det viktigt att poängtera 
betydelsen av de internationella nätverk som arbetar för säkerheten på bibliotek med 
specialsamlingar. Det är också angeläget att biblioteken publicerar försvunna böcker i 
ett tidigt skede för att underlätta att material kan spåras.  
 
En bibliotekarie på ett bibliotek med specialsamlingar arbetar till synes med 
bevarande, tillgängliggörande och organisation av samlingarna. Men i dessa 
arbetsuppgifter ligger också stöldsäkring. För att bevara materialet måste det stanna 
på biblioteket, vilket vidare avgör hur tillgängliggörandet av materialet ser ut. 
Samtidigt är det viktigt att biblioteket har kännedom om det material man 
tillhandahåller. Därför är detaljerad katalogisering och regelbundna inventeringar 
viktiga delar i bibliotekariens arbetsuppgifter. Att material från specialsamlingar 
tillgängliggörs under bevakning i specialläsesalar tycks vara en god lösning på 
problemet. Men trots att låntagarnas tillgänglighet är begränsad sker stölder. Vad 
beror detta på? Är det mer säkerhet som behövs eller går det helt enkelt inte att 
skydda sig mot stöld?  
 
Specialläsesalar blir således ett tydligt exempel på hur stöld påverkar 
biblioteksrummet och utformningen av detta. Tidigare, när bibliotekets samlingar var 
öppna för låntagarna att själva navigera i, såg inte bara tillgängligheten annorlunda ut 
utan också biblioteksrummet. Stöldrisken begränsar och skapar gränser i 
biblioteksmiljön, tydligare gränser mellan publika och icke publika delar. En 
specialläsesal kan inte vara placerad var som helst, den måste rymmas inom lämpliga 
zoner för säkerhet. Synlighet, fördelning av ljus och ständig bevakning står i kontrast 
till en tidigare bild av biblioteken som öppna, tysta platser för ensamt studium. Det 
Kongelige Bibliotek i Köpenhamn med sin panoptiska karaktär blir sålunda ett tydligt 
exempel. Där finns inte bara säkerheten i form av vakter som arbetar i huset intill, 
utan också en glasstruktur som tillåter insyn. Dock finns tydliga gränser mellan 
publika och icke publika delar, även om blickarna inte låter sig begränsas av dessa 
gränser.  
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Biblioteksbyggnaden ofta går igenom olika typer av översyner, förändring och 
förbättringar i samband med stölder. Detta faktum ville jag lyfta fram  som ett sätt på 
vilket stölder har inverkan på biblioteket. Jag använde  Foucaults teori om makt och 
kan visa att boktjuvar i någon mån äger makt och är medskapare av den fysiska 
biblioteksmiljön. 
  
 
Tillgänglighet blir en fråga som rör såväl byggnaden som materialet. Stölder är ett 
problem för hela ABM-sektorn. Problemet  påverkas av tillgängligheten. På ett 
museum finns till exempel en förförståelse hos besökaren om att, för så vitt inte den 
specifika utställningen visar på annat, det finns det tydliga gränser. Ett rep uppsatt 
runt föremålet eller att föremålet finns i en larmad monter är tydliga tecken som alla 
förstår. På ett bibliotek eller ett arkiv innebär tillgängligheten oftast att besökaren rör 
vid/lånar materialet. Detta är en viktig skillnad. En konststöld från en utställning 
märks tydligt medan en stöld från ett bibliotek eller arkiv, där ett brev eller en karta 
skurits ut ur en bok, kan vara svår att upptäcka. Vakter har även varit en naturlig del 
av museimiljön sedan länge. Inom bibliotek och arkiv har detta inte varit lika vanligt.  
 
Stölder gör att bibliotekariernas uppgifter vad gäller tillgängliggörande förändras. Det 
digitala biblioteket blir en viktig del av arbetet med tillgänglighet av 
specialsamlingar. Samtidigt förskjuts hela tiden synen på tillgänglighet. Idag är det 
otänkbart att låta forskare att röra sig fritt bland bibliotekens specialsamlingar eller att 
vem som helst som arbetar på biblioteket har tillgång till alla magasin. Nycklar 
används inte längre på samma sätt och bibliotekarien anses inte stå över alla 
misstankar. Material som finns digitaliserat lånas inte längre ut. Listan kan göras 
lång. Frågan är hur detta i framtiden kommer att påverka bibliotekens roll när det 
handlar om att tillgängliggöra kulturarvet. 
 
Genom att använda mig av Becks teori om risksamhället har jag inte bara velat lyfta 
fram hur specifika stölder påverkar specifika bibliotek, utan hur stölder som fenomen 
och risken att biblioteken blir drabbade, påverkar biblioteksvärlden. Beck talar 
mycket om miljökatastrofer och risker i form av sjukdomar och hur detta tar sig 
uttryck i en samhällsstruktur. Men teorin är tillämpbar på mitt ämne och 
användningen av den ger en tydlig bild av det arbete och de strukturer som föregår en 
stöld.  
 
 
Inom ämnet stölder från bibliotek finns en rad olika intressanta delområden att 
fördjupa sig i och som man skulle kunna gå vidare med. Jag nämner några: hur ser det 
arbete och den process ut som följer när stulet material återfunnits och ska återgå till 
biblioteken (s.k. restitution)? En annan intressant aspekt, antydd ovan men som skulle 
kunna fördjupas, är den om bokens dubbla natur och bokens värde i ett större 
historiskt sammanhang. Slutligen skulle man kunna titta närmare på varför boktjuven 
anses  lite finare och intressantare än exempelvis en biltjuv? Boktjuvar är bevisligen 
inga gentlemän, de är precis som andra tjuvar, brottslingar med avsikt att tjäna 
pengar.     
 
 
 



 

 56 

12 Referenser  

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2., [utök. 
och aktualiserade] uppl. Stockholm: Liber 

Allen Susan M. (1998) Theft in Libraries and Archives. Journal of Library 
Administration, 25:1, 3-13  

Basbanes, Nicholas A. (1995). A gentle madness: bibliophiles, bibliomanes, and the 
eternal passion for books. New York: Holt 
 
Beck (2002). The Silence of Words and Political Dynamics in the World Risk Society 
 http://logosonline.home.igc.org/beck.htm [160526] 
 
Beck, Ulrich (2012). Risksamhället: på väg mot en annan modernitet. 1. uppl. 
Göteborg: Daidalos 
 
Berger, Sidney E. (1987) What is So Rare…: Issues in Rare Book Librarianship. 
Library Trends, Summer 1987, ss. 9–22. 
https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7513/librarytrendsv36i1c_opt.p
df?sequence=1 [160501] 
 
Bibliotekstjuven (2011) [Tv-program] Sveriges Television, SVT1, 12-26 januari  

Björk, Lars (2006) Att säkra bibliotekens samlingar. Nordisk tidskrift för bok- och 
bibliotekshistoria, häfte 1, ss. 198–202. 
 
Bregman, Alvan & Tufts Tenney, Margaret (2011). Special Collections Reading 
Rooms. I: Guide to Security Considerations & Practices for Rare Book, Manuscript, 
and Special Collection Libraries. Chicago: Association of College & Research 
Libraries.  

Brottsförebygganderådet (2006) Cultural Heritage Crime – the Nordic Dimension: 
Stockholm. 
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800024778/1371914734096/20
06_2_cultural_heritage_crime_nordic_dimension.pdf [160520] 

Brown-Syed, Christopher (1999) Some Observations on Systematic Book Theft. 
Library & Archival Security, 15:1, ss. 83–89.  

Chartier, Roger (1995). Böckernas ordning: läsare, författare och bibliotek i Europa 
mellan 1300-tal och 1700-tal. 1. uppl. Göteborg: Anamma 
 

http://logosonline.home.igc.org/beck.htm
https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7513/librarytrendsv36i1c_opt.pdf?sequence=1
https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7513/librarytrendsv36i1c_opt.pdf?sequence=1
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800024778/1371914734096/2006_2_cultural_heritage_crime_nordic_dimension.pdf
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800024778/1371914734096/2006_2_cultural_heritage_crime_nordic_dimension.pdf


 

 57 

Clark, Edward F. (1998) Law Enforcement and the Library I: Journal of Library 
Administration, 25:1, 33-47  

Dahlman, Pontus (2001). Söndag/boktjuvar: 250 miljoner skäl att stjäla en bok. 
Dagens Nyheter. http://www.dn.se/arkiv/kultur/sondagboktjuvar-250-miljoner-skal-
att-stjala-en-bok [160110]  

Donadio, Rachel (2013). Rare Books Vanish, With a Librarian in the Plot Unraveling 
Huge Thefts From Girolamini Library in Naples. New York Times.  
http://www.nytimes.com/2013/11/30/books/unraveling-huge-thefts-from-girolamini-
library- in-naples.html?pagewanted=all&_r=1[160110]  
 
Drogin, Marc (1983). Anathema!: medieval scribes and the history of book curses. 
Totowa, N.J.: Allanheld 
 
Düring Jørgensen, Jesper (2006) Om bøger, bogtyveri og sikring på Det Kongelige 
Bibliotek. Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekshistoria, häfte 1, ss. 150–184.   
 
Eggeby, Eva & Söderberg, Johan (1999). Kvantitativa metoder: för samhällsvetare 
och humanister. Lund; Studentlitteratur  

European Board on Archives working group (2007) Prevention against Theft. 
Stealing from Archives a report on European archive theft. 
http://ec.europa.eu/archival-policy/docs/eag/stealing_from_archives_20070504.pdf 
[160526]  

Ekwelem V. O. , Okafor V. N., Ukwoma S. C. (2011) Preservation of Cultural 
Heritage: The Strategic Role of the Library and Information Science Professionals in 
South East Nigeria. Library Philosophy and Practice (e-journal) 
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1593&context=libphilprac  
 

Elebro, Sandra (2011) Ett bibliotek är ju ingen affär – Om boksvinn på tre svenska 
universitetsbibliotek. Magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Högskolan i Borås. Borås: Högskola http://bada.hb.se/bitstream/2320/7908/1/11-
4.pdf [160526]  

Forsberg, Birgitta (2008) Böcker som lockar tjuvar och finansmän. Finnansvärlden. 
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2587593.ece [160218] 

Foucault, Michel (1987). Övervakning och straff. Lund: Arkiv förlag  

Gardell, Carl Johan (2015). Fallet Engeström: mannen som plundrade det svenska 
kulturarvet. Första upplagan Uppsala: Romlid Förlag AB 
 
Hessel, Alfred (2001). The memory of mankind: the story of libraries since the dawn 
of history. New Castle, Del.: Oak Knoll Press 
 

 

http://www.dn.se/arkiv/kultur/sondagboktjuvar-250-miljoner-skal-att-stjala-en-bok
http://www.dn.se/arkiv/kultur/sondagboktjuvar-250-miljoner-skal-att-stjala-en-bok
http://www.nytimes.com/2013/11/30/books/unraveling-huge-thefts-from-girolamini-library-%20in-naples.html?pagewanted=all&_r=1
http://www.nytimes.com/2013/11/30/books/unraveling-huge-thefts-from-girolamini-library-%20in-naples.html?pagewanted=all&_r=1
http://ec.europa.eu/archival-policy/docs/eag/stealing_from_archives_20070504.pdf
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1593&context=libphilprac
http://bada.hb.se/bitstream/2320/7908/1/11-4.pdf
http://bada.hb.se/bitstream/2320/7908/1/11-4.pdf
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2587593.ece


 

 58 

Higgins, Silke P. (2015). Theft and Vandalism of Books, Manuscripts, and Related 
Materials in Public and Academic Libraries, Archives, and Special Collection. 
http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1256/?utm_source=digitalcommons.unl.ed
u%2Flib 
philprac%2F1256&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages[160110]  

Huor, Jesper (2008). Boktjuven som svek alla – och sig själv. Vi, (10), ss. 45-54  

Häkli, Esko (2006) Stölderna i Helsingfors. Nordisk tidskrift för bok- och 
bibliotekshistoria, häfte 1, 185–191 

The International Federation of Library Associations and Institutions (2016a) IFLA 
World Library and Information Congress http://2016.ifla.org/ [2016-04-04] 
 
The International Federation of Library Associations and Institutions (2016b) Call for 
Papers: ‘Theft in libraries – facing the hidden truth’. http://www.ifla.org/node/10188 
[2016-04-04] 
 
The international league of antiquarian booksellers (ILAB) Book Thefts from the 
Girolamini Library - Press Articles 2012/2013. http://www.stolen-
book.org/eng/presentation/Book_Thefts._Girolamini_Library.html  [160110]  
 

Janus, M. Kristin (2001). Securing Our History. I: Library & Archival Security, 
17(1), ss. 3- 15  

Knutsson, A. M. C. (2013) Book thefts and recovery: How the International League  
of Antiquarian Booksellers Use Stolen-book.org http://art-
crime.blogspot.se/2013/08/book-thefts-and-recovery-how.html [160225] 
 
Korsell, Lars & Källman, Linda (2008). Kulturarvsbrott. Stockholm: 
Riksantikvarieämbetet 
 
Korsgaard, Lea & Surrugue, Stéphanie (2005). Det store bogtyveri. 1. udg., 1. opl. 
Köpenhamn: Politiken 
  
Det Kongeliga Bibliotek (2007) Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og 
Københavns Universitetsbibliotek Hovedpunkter af mere end 500 års historie. 
http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/kb/historie/historie/historie2007.pdf 
[160501] 
 
Leonardz, Jenny (2004) Köpare av stulna böcker sökes i Europa. Svenska Dagbladet 
kultur. http://www.svd.se/kopare-av-stulna-bocker-soks-i-europa/om/kultur [160105] 
 

Lidman, Tomas (2003). Om bibliotek och boksamlingar: artiklar i urval. Stockholm: 
Kungl. biblioteket 
 

Lindskog, Rolf (2015) Becks riskanalys ett rop på samarbete. Svenska Dagbladet. 

http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1256/?utm_source=digitalcommons.unl.edu%2Flib%20philprac%2F1256&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1256/?utm_source=digitalcommons.unl.edu%2Flib%20philprac%2F1256&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1256/?utm_source=digitalcommons.unl.edu%2Flib%20philprac%2F1256&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://2016.ifla.org/
http://www.ifla.org/node/10188
http://www.stolen-book.org/eng/presentation/Book_Thefts._Girolamini_Library.html
http://www.stolen-book.org/eng/presentation/Book_Thefts._Girolamini_Library.html
http://art-crime.blogspot.se/2013/08/book-thefts-and-recovery-how.html
http://art-crime.blogspot.se/2013/08/book-thefts-and-recovery-how.html
http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/kb/historie/historie/historie2007.pdf
http://www.svd.se/kopare-av-stulna-bocker-soks-i-europa/om/kultur


 

 59 

http://www.svd.se/becks-riskanalys-ett-rop-pa-samarbete [160602] 

Mandergrehn, Kenneth & Anderson, Heléne (2013). Kulturarvsbrott och 
konstförfalskning: [en beskrivning av en brottslighet som berör alla. 1. uppl. 
Stockholm: Rikspolisstyrelsen. 
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Pol
isen%20nationellt/Kulturavsbrott%20och%20konstf%C3%B6rfalskning/Kulturarvsbr
ott_konstf%C3%B6rfalskning.pdf [160526] 
  
Marshall, Jeffrey D. (2011) Reading Room Design for Security. I: Guide to Security 
Considerations & Practices for Rare Book, Manuscript, and Special Collection 
Libraries. Chicago: Association of College & Research Libraries 
 
Mente Janet. L (2000-2001) Paradise for scholars, paradise for thieves : are Unione 
libraries safe? I: Acta Romana of theAnnuario / Unione internazionale degli istituti di 
archeologia, storia e storia dell'arte in Roma. vol. 42 (2000-2001) 
Pp. 229-233 
 
Mounce, Michael & Mounce, Patricia (2008) Internal Control Implications in a 
University Library Environment. Library & Archival Security, 21:1, ss. 13–20  

Nilsson, Jessica (2005). Från kedja till magnetremsa. Magisteruppsats i Biblioteks- 
och informationsvetenskap, Uppsala Universitet. Uppsala: Universitet. http://uu.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A213378&dswid=-2426 [160526] 

P1 Dokumentär (2008). Bibliotekarien [Radioprogram] Sveriges Radio, P1, 29 
november  

Riksantikvarieämbetet (2011) Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning 
(rvr) för konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer. 
http://www.raa.se/publicerat/9789172095199.pdf [160110]  
 
Sahlin, Gunnar (u.å.). Bokstölder på Kungl. biblioteket. 
http://www.kb.se/dokument/biblis/28_innehall.pdf[160110] 

Schmidle, Nicholas (2013) A very rare book. The New Yorker. 
http://www.newyorker.com/magazine/2013/12/16/a-very-rare-book [160501] 

Shuman, Bruce A. (1999). Library security and safety handbook: prevention, 
policies, and procedures. Chicago, Ill.: American Library Association 
 
Steeno, Omer & Biesbrouck, Maurits (2012) Stolen and Lost Copies of Vesalius’s 
Fabrica. Acta medico-historica adriatica. 10(2):213-36 
 

Thomas, Barbro (2006) Bokstölderna vid Kungl. Biblioteket i Stockholm. Nordisk 
tidskrift för bok- och bibliotekshistoria, häfte 1, ss. 192–197   

Tottie, Thomas (1998). Kuppen mot Silverbibeln.. Några hyll(nings)centimeter / 
[redaktörer: Anders Burius ...]. s. [473]-484  

http://www.svd.se/becks-riskanalys-ett-rop-pa-samarbete
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Kulturavsbrott%20och%20konstf%C3%B6rfalskning/Kulturarvsbrott_konstf%C3%B6rfalskning.pdf
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Kulturavsbrott%20och%20konstf%C3%B6rfalskning/Kulturarvsbrott_konstf%C3%B6rfalskning.pdf
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Kulturavsbrott%20och%20konstf%C3%B6rfalskning/Kulturarvsbrott_konstf%C3%B6rfalskning.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A213378&dswid=-2426
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A213378&dswid=-2426
http://www.raa.se/publicerat/9789172095199.pdf
http://www.kb.se/dokument/biblis/28_innehall.pdf%5B160110
http://www.newyorker.com/magazine/2013/12/16/a-very-rare-book


 

 60 

  

Wilkie, Everett C (red.) (2011). Guide to security considerations and practices for 
rare book, manuscript, and special collection libraries. Chicago: Association of 
College and Research Libraries 
  

Zadenius, Marcus (2001) Stjäl jurister som korpar? Ikoner nr (3) ss. 19–21 

 
 



 

 61 

Bilaga 1 

Intervjufrågor: 
 

1. Finns det några formella riktlinjer på biblioteket gällande att vara chef för en 
kulturarvsavdelning eller anställd och arbeta med kulturarvet och att samtidigt vara 
boksamlare? Finns det några informella praktiker i sammanhanget? 

2. Hur har stölderna påverkat personalgruppen? 

3. Hur har stölderna påverkat utformandet av era säkerhetsrutiner?  

4. Hur har stölderna påverkat lokalplaneringen? 

5. Hur har stölderna påverkat låntagarna? 

6. På vilket sätt begränsar stöldrisken tillgängligheten till vissa dokument?  

7. Hur skulle ni säga att stölderna generellt har påverkat ert sätt att arbeta?  

8. Finns det något som du skulle vilja tillägga, några konsekvenser av stölderna jag inte 
tänkt på att fråga om eller något annat du skulle vilja kommentera? 
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Bilaga 2 

Planritning över Kungliga Biblioteket i Stockholm plan 2 (våning 6). Specialläsesalen 
är omnämnd som Läsesal. Källa: Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad.  
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Bilaga 3 

Planritning över Bibliothèque nationale de France i Paris. Specialläsesalen är placerad 
vid Y.28  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 https://en.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France [160601] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
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