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Inledning

Effekten på biblioteken

Biblioteken har under de senaste 15 åren upplevt en betydande och
något överraskande ökning i användningsfrekvensen.

Den ekonomiska effekten av dessa stölder kan vara betydande. När
biblioteken gör sina återkommande inventeringar upptäcker de vanligen
att omkring 4 procent av samlingarna saknas. Om varje material kostar
30 dollar kostar det i en samling med 100 000 material omkring 12 000
dollar att ersätta stulet och förlorat material. 3M har utvecklat en Loss
Reduction Calculator för beräkning av förlustminskningen. Den finns
i sektionen Resources (resurser) på 3M Library Systems webbplats
(www.3M.com/us/library). Beräkningar gjorda med Reduction Calculator
visar att årliga förluster på 0,5 procent motsvarar en ersättningskostnad på
15 000 USD.

Det globala digitala kommunikationsnätverkets framväxt har gett
enskilda individer tillgång till ett förvånansvärt stort utbud av
information, kultur och underhållning. Det krävs bara några musklick
för att man ska kunna läsa det senaste numret av en tidskrift eller en
nyutkommen regeringsrapport. Musik och video är också lättillgängliga,
på samma sätt som klassiska texter och många populära moderna böcker,
i format som kan laddas ned till en hemdator.
Denna decentralisering av information och annat innehåll hade kunnat
leda till att beroendet av centrala förvaringsplatser, som t.ex. offentliga
och akademiska bibliotek, hade minskat. Men tvärt emot förväntningarna
har bibliotek i samhällen av alla storlekar noterat en ökad cirkulation.
Samlingarna ökar i storlek och även i värde, eftersom andelen dyra dvdfilmer och cd-skivor växer.
Budgetarna har också vuxit, men de har ofta inte hållit jämna steg
med den ökande cirkulationen. Resultatet har blivit att det i många
bibliotek finns relativt sett färre bibliotekarier tillgängliga för
säkerhetsövervakning.
För vissa bibliotek har dessa trender skapat en bekymmersam situation:
Samlingarnas ökade värde och en högre cirkulation har, i kombination
med små eller mycket måttliga personalökningar, lett till en ökad
stöldfrekvens. Uppkomsten av auktions- och försäljningssajter på
Internet har förvärrat problemet och skapat en global loppmarknad för
olika material som har stulits från samlingarna.
Det ständiga hotet om materialstöld, som en gång i tiden bara var en källa
till oro i antikvariat och på vissa akademiska bibliotek, måste nu bemötas
av stora och små offentliga bibliotek i samhällen av alla storlekar överallt.
(På sista sidan finns redogörelser för några av den senaste tidens
biblioteksstölder.)

Vissa studier anger en betydligt högre siffra. En studie från 1995
visade att 12 procent av alla biblioteksböcker i Ohio saknades i. Bland
de vanliga frågorna (Frequently Asked Questions) på sin webbplats
citerar American Library Association ii en skrivelse som beräknar en
”kostnad på 70 000 dollar per år för en samling på 50 000 volymer, med
utgångspunkt från 2005 års siffror för bokersättningskostnader”.
Biblioteksstölder kan även ha en institutionell effekt. Kontinuerliga
biblioteksförluster ses ofta som en bristande förvaltning av allmänna
medel, vilket får återverkningar på styrning och budget. Revisorer och
andra myndighetsrepresentanter betonar bibliotekens ansvar gentemot
skattebetalarna. Det händer dock att bibliotek ibland verkar villiga att
godta en viss stöldnivå som en ”verksamhetskostnad” som kan förutspås
och återspeglas i bibliotekets budget.
Vissa bibliotek har för att minska förlusterna beslutat att begränsa
tillgängligheten till vissa delar av samlingarna, främst videofilmer och
dvd-filmer. I ett fall fick de återkommande och omfattande stölderna
chefen och styrelsen att upplösa bibliotekets samling med 21 000 dvdfilmer. ”Det här är en populär service, ” sade chefen, ”men om jag ska
förvalta allmänna medel på ett bra sätt är det nog inte en service jag ska
tillhandahålla .”iii
Kontinuerliga förluster kan även påverka förväntningarna på personalens
ansvar, med mer tyngdpunkt på övervakning och kontroll av besökarna.
Detta kan inverka på personalens produktivitet, arbetstillfredsställelse och
servicen till besökarna.

Bemöta säkerhetsfrågor
När andra institutioner eller organisationer står inför ett potentiellt
säkerhetsproblem blir den första åtgärden ofta att anställa fler personer.
Det är ett alternativ som ofta ”inte finns på kartan” med tanke på de
budgetramar som biblioteken vanligen måste hålla sig inom. Bibliotek
brukar istället välja mellan tre mindre kostsamma alternativ.
1. En reaktion är att inte göra någonting. Det kan vara en acceptabel
lösning i mindre samhällen med begränsad budget, där alla besökare är
välkända av personalen, även om obetydliga stölder kan få betydande
finansiella och institutionella följder för dessa små system och deras
personal. I större samhällen där besökare och bibliotekspersonal inte
är lika bekanta med varandra är denna reaktion vanligtvis inte att
rekommendera. De flesta bibliotekarier och styrelser anser att risken
med overksamhet är att föredra framför kostnaden för effektiv säkerhet.
2. Den vanligaste reaktionen är dock att använda ett elektromagnetiskt
(EM) säkerhetssystem. Dessa system är prisvärda och mycket effektiva
när det gäller att uppmärksamma personalen på att material håller på att
lämna biblioteket utan att ha lånats ut på ett korrekt sätt.
Så här fungerar EM-säkerhet: EM-säkerhetssystemet bygger på
beprövad teknik. En magnetremsa sätts fast på en bok, cd-skiva, dvdeller videofilm (eller dess omslag). Remsans storlek och utseende
varierar för att passa materialets storlek och behovet av att dölja remsans
placering.
Om remsan inte avaktiveras under utlåningen upptäcker larmbågen vid
bibliotekets ingång/utgång remsan och larmar.
När materialet återlämnas aktiveras EM-remsan igen med en enhet som
liknar avaktiveringsenheten. Korrekt utformade enheter byter remsans
status utan att skada magnetiska media, som t.ex. ljudinspelningar eller
videoband. Många tillverkare erbjuder även en EM-remsa som inte kan
avaktiveras, avsedd för referensmaterial.
EM-säkerhetssystem avläser inte eller reagerar på streckkoder
eller RFID-etiketter (radiofrekvensidentifiering) och kan därför inte
användas för att låna ut material eller hantera hyllor. Deras enda
funktion är att upptäcka obehörig förflyttning av material.
Systemprestanda: EM-säkerhetssystem är pålitliga och effektiva.
Magnetremsorna är dolda vilket gör dem svåra att upptäcka och ta
bort (från böcker/tryckt material), och de kan inte skärmas av med den
mänskliga kroppen eller de flesta andra material. Remsor av hög kvalitet
kan aktiveras och avaktiveras gång på gång i åratal utan att signalens
styrka försämras. Följden är att aktiverade remsor upptäcks nästan

varje gång de kommer inom räckhåll för detektorerna. Eftersom
remsorna kan avaktiveras helt förekommer sällan oönskade larm, och
de blir alltmer sällsynta. (Tidigare kunde oönskade larm förekomma
en gång på 50 utlånade material, men idag, när tekniken i EMsäkerhetssystem som t.ex. 3M™ SelfCheck™-systemets V-serie
har förbättras, sker oönskade larm bara en gång på 10 000 utlånade
material.)
Idag finns EM-säkerhetssystemen installerade i tusentals bibliotek över
hela världen, och skyddar miljarder böcker och andra media.
EM-system ska dock i likhet med annan offentlig teknik testas noga av
en fristående produktsäkerhetstestnings- och certifieringsorganisation.
Implementering: De flesta små- och medelstora bibliotek kan
märka att kostnaden för ett EM-säkerhetssystem (inklusive remsor,
detektionsutrustning och tillbehör) betalar sig på ett år eller två genom
minskade utgifter för förlorat material. Den personaltid som krävs
för att implementera ett EM-system varierar beroende på modell och
tillverkare. (Vissa tillverkare erbjuder en applikationsprocess som
kan vara upp till fem gånger snabbare än handinsättning.) Underhåll
är vanligen ingen större fråga när EM-säkerhetssystemet väl har
installerats. Enheterna för detektion och aktivering är hållbara och
effektiva. Magnetremsorna kräver liten eller ingen skötsel och behöver
sällan bytas ut under materialets livslängd. När nytt material ska
integreras i samlingen behöver det bara förses med en EM-remsa.
3. Ett tredje alternativ är att installera ett RFID-system (Radio Frequency
Identification, radiofrekvensidentifiering). RFID-tekniken erbjuder
betydande fördelar jämfört med streckkoder och manuella system
för bibliotekets cirkulations- och hyllhanteringsfunktioner. De flesta
RFID-system innehåller även en säkerhetsfunktion som gör personalen
uppmärksam på att en besökare försöker ta med sig material utan att låna
det på korrekt sätt.
Så här fungerar RFID: I ett RFID-system kodas information på en
”etikett” som innehåller ett mikrochip och en antenn. En avläsare kan
få tillgång till informationen och vidarebefordra den till den person
eller det system som behöver den. Biblioteksetiketter syns knappt, de är
bara några kvadratcentimeter stora och mycket tunna. De är dessutom
passiva: de har inga batterier eller andra strömkällor. Den energi som
behövs för att aktivera och avläsa etiketten kommer från avläsaren,
som sänder ut en signal och söker efter en etikett inom sin begränsade
räckvidd (ca 45 cm). När signalen träffar en etikett ”vaknar” den
och svarar med den efterfrågade informationen. När RFID används i
säkerhetssyfte kontrollerar avläsaren (som är placerad nära utgången)
om boken har lånats ut.

Systemprestanda: De främsta fördelarna med RFID-tekniken
är att det går snabbare att låna ut böcker till besökarna och
att bibliotekspersonalens effektivitet ökar. Tekniken har god
säkerhetskapacitet, men vissa material som innehåller metall (t.ex. dvdfilmer) kan påverka etikettens möjlighet att känna av och kommunicera
med avläsaren. Vissa metaller kan även, avsiktligt eller inte, avskärma
etiketten från avläsaren. Bibliotek med små säkerhetsbekymmer finner
ofta att ett RFID-system utgör en tillräcklig lösning. Bibliotek med mer
omfattande säkerhetsproblem kombinerar ofta produktivitetsvinsterna i
RFID med den beprövade pålitligheten i ett EM-säkerhetssystem.
Implementering: RFID-systemet utför många fler funktioner än EMsäkerhetssystemet. RFID-avläsaren kan utöver sina säkerhetsfunktioner
även automatiskt hantera utlåning och återlämning av flera material
samtidigt. Systemet kan även kombineras med ett hanteringssystem för
automatisk sortering av återlämnat material och hjälpa bibliotekarierna
att hantera hyllorna. Med den breda kapaciteten är det inte underligt
att RFID-systemen vanligen kräver en större investering än EMsäkerhetssystemen. Etiketterna är dyrare och tar lite längre tid att
installera, eftersom streckkodsinformationen måste överföras till RFIDetiketten.

4. Klassikerna i samlingen håller i längden. Det ska säkerhetssystemet
också göra. Räkna med att systemet ska hålla lika länge som materialet,
oavsett om det är en tung avhandling som lånas ut två gånger på tio
år, en populär dvd-film eller en omtyckt barnbok. Alla uppgifter om
hållbarhet ska kompletteras med en meningsfull garanti.
5. Distansservice är ofta ingen service. Vissa problem kan lösas per
telefon. Andra inte. Om serviceavtalet inte utlovar lokal eller regional
support kan det vara långa väntetider för att få problemen åtgärdade.

Det kan hända här
Tjuvarna har upptäckt biblioteken. Förändringen av bibliotekens
samlingar (med större investeringar i dvd-filmer och cd-skivor),
tillsammans med möjligheterna till snabb och anonym återförsäljning
via Internet eller i mediabutiker med andrahandssortiment, har gjort
biblioteksstölder till ett växande problem. Några exempel:
•

I en stad upptäckte en polis av en slump hundratals dvd-filmer
och cd-skivor som hade stulits från ett bibliotek på orten. Detta fick
bibliotekschefen att inleda en inventering av samlingen, vilken
visade att 6 procent av det material man trodde stod på hyllorna
saknades. (Ytterligare 6 procent hade lånats ut men aldrig
återlämnats.) Biblioteket uppskattade att nära 2 procent av
samlingen hade gått förlorad under ett enda år.iv

•

Ibland sprids stölderna ut över flera bibliotek i samma trakt, som i
den stad i den amerikanska mellanvästern där en kvinna hade över
400 stulna kokböcker hemma i lägenheten.v

•

Ett bibliotekssystem hade bara barnfilmer (på video och dvd)
i samlingen, eftersom de ansågs mindre intressanta för tjuvar.		
Bibliotekschefen blev förvånad när en inventering visade att över 40
procent av dvd-filmerna för barn saknades. Hennes första strategi
för att minska stölderna var att kräva reservationer före utlåning av
dvd-filmer, men det ställde orimliga krav på personalen. Nästa idé
var att bara ha dvd-filmer med utbildningsmaterial på hyllorna,
eftersom de ansågs minst sannolika att stjälas. En inventering bara
fyra månader senare visade att nästan 30 procent saknades. vi

•

Efter ett tips från en besökare gick en bibliotekarie till några av
ortens butiker som sålde begagnade skivor. Hon hittade dussintals
cd- och dvd-skivor som stulits från biblioteket. En bra början, men
det var bara en liten del av de uppskattningsvis 4 000 skivorna
(värda totalt 92 000 dollar) som hade stulits från hennes bibliotek
under de senaste fem åren. vii

•

Färska rapporter visar att marknaden för stulna dvd-filmer finns
i spelbutiker, auktionssajter på Internet och till och med i lokala
närbutiker.

Vad ett säkerhetssystem bör innehålla
Alla säkerhetssystem är inte lika. Vid inköp av säkerhetssystem bör
bibliotekets styrelse och personal tänka på följande:
1. Samarbeta med en totalleverantör. Nischleverantörer, som har ett
smalt produktsortiment, kan bara erbjuda ett begränsat antal lösningar.
När biblioteken samarbetar med en leverantör som kan erbjuda flera
produkter och flera tekniker kan de förvänta sig en lösning anpassad
efter sina specifika krav och budgetrestriktioner.
2. Titta efter matchade komponenter. Leverantörer med ett komplett
produktsortiment kan även erbjuda komponenter som har utformats för
att fungera tillsammans. Biblioteken kan känna sig trygga i vetskapen
att alla komponenter i deras cirkulations- och säkerhetssystem integreras
sömlöst.
3. Acceptera inte att bli produkttestare. Ingen skulle väl
köpa ens en brödrost från ett företag som inte har en rigorös
produkttestning. Dessutom förväntar man sig certifiering från en
fristående produktsäkerhetstestnings- och certifieringsorganisation.
Säkerhetssystemets svagheter ska vara åtgärdade innan du köper det.
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