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Inledning 

For him that stealeth, or borroweth and returneth not, this book from its owner, let it 
change into a serpent in his hand and rend him. Let him be struck with palsy, and all his 
members blasted. Let him languish in pain crying aloud for mercy, and let there be no 
surcease to this agony till he sing in dissolution. Let bookworms gnaw his entrails…and 
when at last he goeth to his final punishment, let the flames of Hell consume him 
forever.1

Denna förbannelse från ett munkkloster i Barcelona är ett exempel på det då 
mest utbredda medlet för att avskräcka människor från att stjäla böcker från det 
medeltida biblioteket. Man hotade med fördömelser och bannlysning, och i 
vissa klosterbibliotek kedjade man fast böckerna i pulpeterna för att försäkra 
sig om att de inte blev stulna. Detta visar att stölder av böcker på bibliotek inte 
är ett nytt fenomen. Det antika biblioteket i Alexandria byggdes till och med 
upp med hjälp av stöldgods, då de lånade material som de kopierade. Sedan 
behöll de originalen och lämnade tillbaka kopian.2

Idag löser biblioteken problemet med stöld med hjälp av andra metoder 
och åtgärder än förbannelser och kedjor, och det är dessa som denna uppsats 
kommer att undersöka och analysera, med särskilt fokus på stöldskydd av 
rariteter och annat värdefullt material. De flesta bibliotek i Sverige idag 
använder någon form av elektroniskt och/eller magnetiskt stöldskydd för att 
skydda sitt material. Dessa finns i varierande utföranden med lite olika 
funktioner, bland annat i form av magnetremsor som klistras på böcker, 
tidskrifter och annat material. Vid utlån avmagnetiseras boken och kan föras 
igenom larmbågar som placerats vid utgången utan att något händer, men om 
man försöker föra ut en bok som inte avmagnetiserats eller lånats ut korrekt så 
utlöser magnetremsan ett larm. Dessa magnetremsor har kallats för 1900-talets 

                                                 
1 Basbanes, Nicholas A., 1995, A Gentle Madness: Bibliophiles, Bibliomanes, and the Eternal Passion 
for Books, s. 35. 
2 Basbanes, 1995, s. 63. Järv, Harry, 1997, ”Biblioteket i Alexandria: världens viktigaste 
kulturinstitution” Alexandria: musernas stad, s. 86 f. 
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motsvarighet till den medeltida kedjan.3 De elektroniska och magnetiska 
säkerhetssystemen har bevisats vara effektiva som stöldskydd.4

Oftast omfattas inte äldre och värdefullt material av elektroniskt 
stöldskydd eftersom magnetremsorna klistras in i boken, och detta skulle i 
många fall förstöra ömtåligt material. Fokus i denna uppsats är istället att 
undersöka hur man kan skydda äldre, ömtåligt och värdefullt material och 
därför kommer inte elektroniskt stöldskydd att undersökas djupare. Hur ser då 
stöldskyddet ut idag när det gäller äldre och värdefullt material? 

Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur stöldsäkerheten ser ut på bibliotek när 
det gäller äldre och värdefulla böcker, handskrifter och liknande. Särskilt 
ingående kommer jag att undersöka vårt svenska nationalbibliotek, Kungliga 
biblioteket, eftersom deras ställning som nationalbibliotek gör 
säkerhetsaspekten komplicerad. Deras uppdrag är att samla, beskriva, bevara 
och tillhandahålla, till skillnad från andra bibliotek vars främsta uppgift är att 
tillhandahålla. Problematiken bevara – tillhandahålla kan i det närmaste kallas 
paradoxal, men måste ändå lösas för att Kungliga biblioteket ska kunna 
fullfölja sin uppgift. Men det är inte bara nationalbibliotek som ställs inför 
detta problem, utan de flesta bibliotek brottas med samma frågor. Även folk- 
och forskningsbibliotek vill skydda sitt material från stöld samtidigt som 
materialet ska vara tillgängligt. Men Kungliga biblioteket intar en särställning 
både med tanke på att det är vårt nationalbibliotek och att samlingarna 
innehåller många rariteter och annat ömtåligt och värdefullt material som ska 
bevaras åt framtida generationer. 

Jag vill även sätta in ämnet i ett historiskt sammanhang genom att 
undersöka tidigare stölder av rariteter och annat värdefullt material, hur 
stölderna har gått till och hur säkerheten har sett ut. 

Följande frågeställningar kommer att användas som utgångspunkt för 
uppsatsen: 

• 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? 
                                                 
3 Burrows, John & Cooper, Diane, 1992, Theft and Loss from UK Libraries: A National Survey, s. 1. 
4 Bahr, Alice Harrison, 1981, Book Theft and Library Security Systems, 1981-82, s. 1, 97. 
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• Hur har tidigare raritetsstölder gått till? 

Forskningsöversikt 
Länge var stöldsäkerhet på bibliotek inget man talade om, ännu mindre 
forskade eller skrev artiklar om. På 1970-talet började dock denna attityd att 
förändras, och speciellt inom arkivvärlden ville man uppmärksamma problemet 
med stöld. Philip P. Mason och John M. Kinney skrev båda artiklar där de 
försökte få ämnet att bli taget på allvar. Kinney ansåg till exempel i sin artikel 
att det största säkerhetsproblemet var att övertyga arkivarier och bibliotekarier 
att stöld är ett problem.5 Mason var inne på samma tankegångar, och menade 
att trots att stölderna nådde alarmerande proportioner så togs inga åtgärder och 
problemet sågs inte som allvarligt.6 Masons artikel innehöll även förslag till 
hur stöldsäkerheten kunde stärkas. Kinney och Mason var båda medlemmar i 
the Society of American Archivists (SAA), som är en förening för arkivarier.7 
SAA arbetade under 1970-talet mycket med att undersöka, uppmärksamma och 
förbättra säkerheten på arkiv. 

1977 gav SAA ut en publikation skriven av Timothy Walch, Archives and 
Manuscripts: Security, som anses vara banbrytande för ämnet, och Walch ses 
som grunden som allt efterföljande säkerhetsarbete vilar på, enligt Abigail 
Leab Martin.8 Hon har skrivit två artiklar om stöldsäkerhet på arkiv, varav den 
första är en fullständig genomgång av litteraturen som skrivits om säkerhet på 
arkiv, och de närliggande verksamheterna museum och bibliotek. Stöldsäkerhet 
är ett område där de tre institutionerna möter samma problem, och särskilt 
bibliotek och arkiv i USA har haft ett nära samarbete i denna fråga, vilket 
bland annat visas i namnbytet på tidskriften Library & Archival Security som 
tidigare hette Library Security Newsletter. Denna tidskrift är inriktad på alla 
aspekter av säkerhet, och riktar sig till forskare och yrkesverksamma inom 
bibliotek- och arkivfälten. 

Alice Harrison Bahr publicerade Book Theft and Library Security Systems, 
1978-1979, som även kom ut som uppdaterad version tre år senare.9 

                                                 
5 Kinney, John M., ”Archival Security and Insecurity” The American Archivist, vol. 38, no. 4 (1975), s. 
493. 
6 Mason, Philip P., ”Archival Security: New Solutions to an Old Problem” The American Archivist, vol. 
38, no. 4 (1975), s. 477. 
7 The Society of American Archivists webbplats: http://www.archivists.org  
8 Martin, Abigail Leab, ”The Saying and the Doing: The Literature and Reality of Theft Prevention 
Measures in U.S. Archives – Part 1” Library & Archival Security, vol. 15, no. 2 (2000), s. 28. 
9 Bahr, Alice Harrison, 1978, Book Theft and Library Security Systems, 1978-79. Bahr, 1981. 
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Tyngdpunkten ligger på elektroniska säkerhetssystem, men hon går även 
igenom bland annat biblioteksbyggnadens arkitektur, vikten av inventering av 
samlingarna och personalens roll i säkerhetsarbetet. 

Under 1980-talet blir biblioteksvärlden mer aktiv i säkerhetsfrågorna än 
arkivarierna och en mängd litteratur ges ut. Det ökade intresset kan, enligt 
Abigail Leab Martin, bero på publiceringen av den så kallade Shinn-listan, en 
lista med böcker som James Shinn hade stulit från olika bibliotek och som 
offentliggjordes efter hans gripande.10 Bland annat studerade Alan Jay Lincoln 
säkerhet och brott på bibliotek i USA under tre år i början på 1980-talet. 
Resultatet blev boken Crime in the Library: A Study of Patterns, Impact, and 
Security, och innehåller bland annat ett förslag till ett säkerhetsprogram för 
bibliotek.11

Museum, Archive and Library Security gavs ut 1983, och var ännu ett 
resultat av samarbete mellan verksamma inom bibliotek, museum och arkiv. 
Tyngdpunkten i boken ligger på stora institutioner med ansvar för att skydda 
värdefulla kulturobjekt, och en mängd säkerhetsaspekter blir grundligt 
undersökta. Som exempel kan nämnas kameraövervakning, säkerhetsvakter 
och inbrottslarm, och bland medarbetarna återfinns exempelvis Timothy Walch 
som bidrar med en omarbetad och uppdaterad version av sin Archives and 
Manuscripts: Security.12 American Library Association (ALA), en 
biblioteksförening i USA, publicerade Security for Libraries: People, 
Buildings, Collections. De olika skribenterna fokuserar på diverse 
säkerhetsaspekter, bland annat arkitektur och juridik. Wilbur B. Crimmin 
bidrar med en artikel som delar upp säkerhetsaspekterna i fem olika områden, 
eller element som han föredrar att kalla det: biblioteket som institution, platsen, 
byggnaden, samlingarna och människorna som använder de fyra första.13

Rare Books and Manuscripts Section (RBMS) är en del av Association of 
College and Research Libraries (ACRL), som i sin tur ingår i American 
Library Association (ALA). De har utarbetat riktlinjer för säkerheten av 
rariteter, manuskript och specialsamlingar, ”Guidelines for the Security of Rare 
Books, Manuscripts, and Other Special Collections” och riktlinjer rörande 
stöld, ”Guidelines Regarding Theft in Libraries”. Dessa publicerades för första 
gången på 1990-talet, men ”Guidelines Regarding Theft in Libraries” 

                                                 
10 Martin, 2000, s. 38. 
11 Lincoln, Alan Jay, 1984, Crime in the Library: A Study of Patterns, Impact, and Security. 
12 Fennelly, Lawrence J., 1983, Museum, Archive, and Library Security. 
13 Brand, Marvine (red.), 1984, Security for Libraries: People, Buildings, Collections. 
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reviderades år 2003. Båda dokumenten är ambitiösa och ger praktiska 
anvisningar bland annat angående skydd av material och utbildning av personal 
i säkerhetsfrågor.14

John Burrows och Diane Cooper redovisar i sin rapport Theft and Loss 
from UK Libraries: A National Survey resultatet av en undersökning som de 
gjorde i början på 1990-talet i Storbritannien. En tolvsidig enkät skickades ut 
till mer än 1000 bibliotek med frågor om bland annat deras erfarenheter av 
stöld och förstörelse och hur de gör för att förhindra att det sker.15 Ett annat 
verk som behandlar säkerhet i Storbritannien är Security and Crime Prevention 
in Libraries som gavs ut i början av 1990-talet, och de medverkande 
skribenterna undersöker säkerhet ur många aspekter.16

Nicholas A. Basbanes spenderade många år med att undersöka fenomenet 
boksamlande till boken A Gentle Madness: Bibliophiles, Bibliomanes, and the 
Eternal Passion for Books. Han intervjuade boksamlare, bibliotekarier och 
boktjuvar och beskriver boksamlandets historia med början i Alexandria. Mest 
intressant för min uppsats var intervjun och beskrivningarna av Stephen 
Blumberg, en känd raritetstjuv. 

Forskningen och litteraturen inom stöldsäkerhet på bibliotek domineras av 
amerikanska skribenter och amerikanska förhållanden, och är ofta ganska 
likriktade. Under 1980-talet utgavs en mängd litteratur i USA, och under 1990-
talet börjar intresset för stöldsäkerhet även sprida sig till Storbritannien. Trots 
detta når inte litteraturutgivningen i ämnet samma nivåer som under 1980-talet, 
men tidskriften Library & Archival Security ges fortfarande ut. Den svenska 
litteraturen i ämnet består av sporadiska tidningsartiklar, som beskriver olika 
fall av stölder. Ett fåtal magisteruppsatser från Bibliotekshögskolan i Borås har 
undersökt elektroniska säkerhetssystem, men de faller utom området för mitt 
uppsatsämne. 

Disposition 
Som utgångspunkt för min undersökning har jag använt Wilbur B. Crimmins 
fem element som han anser att allt säkerhetsarbete bör utgå ifrån: 

                                                 
14 ”Guidelines for the Security of Rare Books, Manuscripts, and Other Special Collections” (1999) 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/guidelinessecurity.htm (2005-01-18). ”Guidelines Regarding 
Theft in Libraries” (1994/2003) http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/guidelinesregardingthefts.htm 
(2005-01-18). 
15 Burrows & Cooper, 1992. 
16 Chaney, Michael & MacDougall, Alan F. (red.), 1992, Security and Crime Prevention in Libraries. 
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• biblioteket som institution 

• platsen 

• byggnaden 

• samlingen 

• människorna, både personal och besökare, som använder de fyra första 
punkterna.17 

Det finns två anledningar till detta, den första är att vilken åtgärd som än sätts 
in för att säkra ett av dessa element kommer nästan oundvikligen att beröra en 
eller flera av de andra. Den andra anledningen Crimmin tar upp är att om man 
har alla fem elementen i åtanke, så kommer man inte att komma med en 
partiell lösning, utan man får en helhetstanke som syftar till att skapa en 
helhetslösning. Som exempel tar han att bara för att ett fint system för att 
upptäcka bränder har installerats, så får man inte glömma bort att ha en 
evakueringsplan. Likadant, menar han, kan ett bibliotek inte förutsätta att ett 
elektroniskt larm kan skydda samlingen ifall en låntagare bara kan öppna ett 
fönster och kasta ut önskat material.18 Därför har jag funnit det lämpligt att 
disponera min uppsats efter dessa kategorier. 

Begreppsdefinitioner 
För att kunna undersöka stöldsäkerheten på bibliotek, måste först säkerhet 
definieras. Enligt ovannämnda Wilbur B. Crimmin existerar säkerhet i 
situationer där skada och förlust kan kontrolleras inom ett visst acceptabelt 
minimum, och där de involverade människorna anser att situationerna är 
kontrollerade.19 Han menar också att perfekt säkerhet inte existerar och 
kommer heller aldrig att existera, men att åtgärder som höjer säkerheten 
alltjämt existerar. Nationalencyklopedin definierar säkerhet enligt följande: 

i allmän betydelse resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för 
att olyckor eller andra oönskade händelser skall inträffa. Begreppet säkerhet används ofta 
som motsats till risk: hög säkerhet ger liten risk. […] Riskhantering och säkerhetsarbete 
syftar till att minimera riskerna och öka säkerheten; jfr risk. Säkerhetsaspekter kommer in 
i många tekniska sammanhang; inom t.ex. materialteknik har hållfastheten stor betydelse 

                                                 
17 Crimmin, Wilbur B., 1984, ”Institutional, Personal, Collection, and Building Security Concerns” 
Security for Libraries: People, Buildings, Collections, s. 25. 
18 Crimmin, 1984, s. 25 f. 
19 Crimmin, 1984, s. 25. 
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för säkerheten vid användning av olika material i fordon, broar, byggnader och andra 
konstruktioner.20

Med begreppet stöldsäkerhet åsyftar jag således resultatet av de 
säkerhetsåtgärder, kontroller och egenskaper som minskar sannolikheten eller 
risken för att något ska bli stulet. 

När ska något räknas som försvunnet och stulet? Allt material som saknas 
på ett bibliotek kan inte antas vara permanent försvunnet, och allt som är 
försvunnet kan inte antas vara stulet.21 Det kan finnas många anledningar till att 
exempelvis en bok inte står på hyllan där den borde stå. Boken kan stå på fel 
hylla, och den kan ha ställts fel både medvetet och av misstag. Både 
bibliotekspersonal och användare kan ha ställt den fel av misstag, och den kan 
även ha ställts fel medvetet av någon som vill ha ensamtillgång till boken. I 
vilken utsträckning som böcker ställs fel är naturligtvis svårt att mäta, men 
undersökningar har visat att böcker som varit försvunna vid ett tillfälle många 
gånger har kommit tillbaka vid en senare kontroll. Alice Harrison Bahr har 
funnit siffror på detta som varierar mellan 13 och 60 procent.22

När det gäller rariteter så står de sällan i öppna samlingar, och då kan inte 
användaren ställa boken fel. En annan anledning till att boken inte kan hittas 
kan vara att den har blivit gallrad eller såld utan att ha tagits bort från 
katalogen. Det är sällan äldre och värdefullt material gallras, men det kan 
mycket väl säljas vidare. En bok kan även vara iväg på lagning utan att det 
syns i katalogen eller är uppmärkt på hyllan, och då är den inte heller 
försvunnen för alltid. 

När ska då exempelvis en bok räknas som försvunnen? Olika bibliotek har 
olika rutiner när det gäller avskrivning av försvunnet material. En del skriver 
av materialet om det inte har hittats inom en viss tid, medan andra bara skriver 
av material som de vet är försvunnet eller förstört.23 Kungliga biblioteket 
avvaktar upp till ett år innan en bok anmäls till Förvärvsenheten för nyinköp 
eller till desideratalistan som förkommen. Anledningen till att Kungliga 
biblioteket väntar är att försvunna böcker ibland kommer tillbaka.24

Det går inte att dra en klar gräns mellan försvunnet respektive stulet 
material, men det kommer inte att vålla några större definitionsproblem i min 
                                                 
20 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=322447, ”säkerhet” (2005-03-
25). 
21 Burrows & Cooper, 1992, s. 9. 
22 Bahr, 1981, s. 25. 
23 Burrows & Cooper, 1992, s. 9. 
24 Intervju med Gudrun Oettinger, 2004-12-14. 
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uppsats. Mitt syfte är att undersöka stöldsäkerheten, och jag kommer att utgå 
ifrån händelser och diskussioner som behandlar stulet material, det vill säga 
material som någon har stulit. Men det är viktigt att ha skillnaden klargjord och 
att inte ta för givet att en försvunnen bok är stulen. 

Jag använder termen material som ett samlingsnamn för olika typer av 
artefakter som böcker, kartor, handskrifter, dokument med flera. Begreppet 
raritet används för ”föremål som är sällsynt och åtråvärt”.25 Jag använder 
termerna låntagare, besökare och användare utan värdering, de används helt 
enkelt för att beteckna de personer som kommer till biblioteket. Övriga 
begrepp kommer att definieras när de introduceras. 

Alan Jay Lincoln menar att vi kan använda två olika kriterier för att 
klassificera en plats. Det första kriteriet är om platsen är privatägd eller 
offentligt ägt. Offentligt ägda platser är exempelvis bibliotek, sjukhus, parker 
och brandstationer. Offentlig är ett ord med många betydelsenyanser, men i 
detta sammanhang betyder det kommunalt eller statligt ägt. I motsats till 
offentligt ägda platser ställs privatägda platser, som exempelvis biografer, 
restauranger, kontor och fabriker. Det andra kriteriet handlar om hur 
allmänheten har tillgång till platsen, är de välkomna eller inte. Som exempel 
kan nämnas att många bibliotek är offentligt ägda och de uppmuntrar till besök, 
medan en brandstation också är offentligt ägd, men att allmänheten inte är 
särskilt välkommen in. På samma sätt är en restaurang privatägd, och 
välkomnar besökare, medan allmänheten inte har tillgång till ett privatägt 
kontor.26 Nationalencyklopedin förklarar offentlig plats som följer: 

enligt ordningslagen (1993:1617) benämning på bl.a. allmän väg, gata, torg, park eller 
hamnområde som är upplåten och tillgänglig för allmänheten. Även andra landområden 
samt utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik (även gångtrafik) är 
offentlig plats, t.ex. parkeringsplats, s.k. innetorg eller väntsal. Vidare kan kommunen 
föreskriva att anläggningar för bl.a. lek, idrott, camping, friluftsliv eller begravningsplats 
skall jämställas med offentlig plats. Allmän sammankomst och offentlig tillställning får 
inte anordnas på offentlig plats utan tillstånd av myndighet.27

Denna definition stämmer inte riktigt in i Lincolns, eftersom en offentlig plats 
enligt Nationalencyklopedin ska vara tillgänglig för allmänheten. Men vad är 
ett offentligt rum? Enligt Nationalencyklopedin kan det förklaras som: 
                                                 
25 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O293278, ”raritet” (2005-03-
25). 
26 Lincoln, 1984, s. 2 f. 
27 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=274809 ”offentlig plats” (2005-
02-11). 
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del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, 
torg och parker. Husens fasader, plank och vegetation kan betraktas som väggar i det 
offentliga rummet. Begreppet är tillämpligt främst inom städer och stadsliknande 
samhällen.28

Även här är nyckelfrasen ”tillgänglig för allmänheten”, och slutsatsen blir att 
biblioteket är både en offentlig plats och ett offentligt rum som ska vara 
tillgängligt för allmänheten. Men begreppen offentlighet och offentligt rum 
låter sig inte förklaras med enbart Nationalencyklopedins definitioner. Jürgen 
Habermas ägnar en hel bok åt att undersöka begreppet – eller kategorin som 
han föredrar att kalla det – offentlig, vilket för oss till mina teoretiska 
utgångspunkter. 

Teoretiska utgångspunkter 
För att undersöka och analysera hur stöldsäkerheten ser ut på bibliotek kommer 
jag att använda mig av Jürgen Habermas begrepp offentligt. Habermas bok 
Borgerlig offentlighet: Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna 
samhället publicerades för första gången 1962 på originalspråket tyska, 
Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der 
bürgerlichen Gesellschaft. Boken är en undersökning och genomgång av 
främst offentlighetsbegreppet och hur det har utvecklats och skiftat betydelse 
genom århundradena. Frank Websters och Per Månsons tolkningar av 
Habermas teoretiska tankegångar har använts för att fördjupa min förståelse. 

Habermas börjar i det antika Grekland, fortsätter över det medeltida 
feodala samhället fram till kapitalismens framväxt under 1700- och 1800-talen. 
Kortfattat menar Habermas, enligt Frank Webster, att kapitalismens utbredning 
bidrog till framväxten av en offentlig sfär i samhället, och i denna offentliga 
sfär kunde befolkningen fritt och öppet diskutera bland annat politik och 
samhällsfrågor.29 Som konkreta exempel på vad Habermas menar ingår i den 
offentliga sfären kan bland annat nämnas samtal, tidningar och böcker.30

I min begreppsdefinition av offentligt rum och offentlig plats ovan, pekade 
jag på nyckeltermen ”tillgänglig för allmänheten”. Habermas skriver i 
inledningen i sin bok: 

                                                 
28 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=274817 ”offentligt rum” (2005-
02-11). 
29 Webster, Frank, 2002, Theories of the Information Society, s. 163. 
30 Månson, Per, 2003, Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker, s. 314. 
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Vi kallar arrangemang för ”offentliga” när de (i motsats till slutna sällskap) är tillgängliga 
för alla – så som när vi talar om en offentlig plats eller en offentlig byggnad. Men redan 
talet om ”offentliga byggnader” innebär mer än bara att de är tillgängliga för allmänheten, 
ja de behöver inte ens vara öppna för offentlig interaktion. De härbärgerar helt enkelt 
statliga inrättningar och är i denna egenskap offentliga. Staten är den ”offentliga makten” 
(öffentliche Gewalt). Den förtjänar attributet offentlig på grund av sin uppgift att sörja för 
medborgarnas offentliga, gemensamma välfärd.31

I detta citat kommer en del av ordets skiftande betydelser fram, vilket visar på 
vikten av att definiera vad man syftar på. Men den offentlighet som Habermas 
undersöker ”ligger utanför staten och marknaden, och skall därför inte 
förväxlas med ’offentlig sektor’, ’myndigheter’ eller dylikt”.32 Utan Habermas 
undersöker den borgerliga offentligheten, där borgerligheten står för de bildade 
och kapitalstarka samhällsklasserna.33 Han talar alltså inte om varken kvinnor, 
bönder eller arbetare, och för detta har han kritiserats.34 Angående den 
borgerliga offentlighetens tillgänglighet skriver Habermas:  

Den borgerliga offentligheten står och faller med principen om allmän tillgänglighet. En 
offentlighet som vissa grupper eo ipso skulle vara utestängda från är inte bara 
ofullständig, den är ingen offentlighet alls.35

Trots att detta citat understryker att om vissa grupper utesluts från 
offentligheten, så är det ingen offentlighet överhuvudtaget, så utesluter 
Habermas ovan nämnda grupper. Nancy Fraser påpekar att detta grundar sig på 
en tanke om att den borgerliga allmänheten sågs som allmänheten, och att 
kvinnor och arbetare inte ansågs tillhöra denna allmänhet.36 Idag inkluderas de 
då uteslutna grupperna i vår förståelse av allmänhet. Allmän tillgänglighet är 
ett viktigt kriterium för min förståelse och användning av begreppet offentlig. 

Habermas menar att det inte längre finns någon skarp avgränsning mellan 
det privata och det offentliga, och att den borgerliga offentligheten har förfallit. 
Exempelvis har tidningarna förändrats, och diskussionen inom den borgerliga 
offentligheten har blivit underhållning. Per Månson i Moderna samhällsteorier 
formulerar den borgerliga offentlighetens förfall enligt följande: 

                                                 
31 Habermas, Jürgen, 2003, Borgerlig offentlighet: Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna 
samhället, s. 11 f. 
32 Månson, 2003, s. 313 f. 
33 Månson, 2003, s. 314. 
34 Fraser, Nancy, 2000, ”Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually 
Existing Democracy” The Cultural Studies Reader, s. 524. 
35 Habermas, 2003, s. 87. 
36 Fraser, 2000, s. 523. 
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Den tidigare rationella diskussionen om offentliga angelägenheter har övergått till en 
reklaminriktad, marknadsstyrd mediaunderhållning […] Tillsammans med utvecklingen 
inom tidningsvärlden, där komplicerade offentliga angelägenheter som ekonomi, 
hälsovård och utbildning alltmer undanträngs från tidningarnas sidor av skandaler, 
kändisar och olyckor, medför detta enligt Habermas att den klassiska borgerliga 
offentligheten numera är försvunnen.37

Det är en dyster och negativ bild av dagens samhälle som målas upp. Men alla 
håller inte med Habermas om att den offentliga sfären har upplösts till förmån 
för marknadskrafternas passiva underhållning. Biblioteken framstår som en 
fristad i det kommersiella samhället, och Frank Webster i Theories of the 
Information Society menar att folkbiblioteken är det närmaste en offentlig sfär 
man kan komma i dagens Storbritannien. Folkbiblioteken uppvisar flera av de 
element som Habermas menar utgör den offentliga sfären, och Webster 
exemplifierar med följande: 

• Information är tillgänglig för alla, helt utan kostnad. Biblioteken 
tillhandahåller böcker för kostnadsfria lån, ger tillgång till 
referensböcker och har öppettider som främjar tillgång. 

• Biblioteken och dess tjänster finansieras med hjälp av skattemedel, men 
drivs partipolitiskt oberoende. 

• Bibliotekarierna på biblioteken ger professionell hjälp och service till 
alla besökare, utan fördomar och dolda motiv.38 

Dessa punkter utgår från det brittiska bibliotekssystemet, men kan även 
appliceras på svenska folkbibliotek och nationalbiblioteket Kungliga 
biblioteket. Om de svenska biblioteken drivs partipolitiskt oberoende vill jag 
dock låta vara osagt. Då biblioteken finansieras med skattemedel är de 
beroende av politiska beslut, vilket kan påverka hur de drivs. Teoretiskt sett 
ska biblioteken drivas partipolitiskt oberoende, men om det är så i praktiken är 
en annan fråga. Med detta vill jag visa Kungliga bibliotekets plats i Habermas 
offentliga sfär, och dess funktion som offentligt rum. 

                                                 
37 Månson, 2003, s. 315. 
38 Webster, 2002, s. 176. 
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Metod och material 
För att undersöka hur stöldsäkerheten ser ut på bibliotek har jag dels gjort en 
litteraturstudie, dels en fallstudie på Kungliga biblioteket med hjälp av intervju 
och deltagande observation. Syftet med litteraturstudien har varit explorativt, 
för att på så sätt få överblick och förståelse av ämnet. Undersökningen är 
deskriptiv med en kvalitativ inriktning. Uppsatsens ämne har, som påpekades i 
forskningsöversikten, en nära koppling till säkerhet på både arkiv och museum, 
och därför har litteratur från dessa discipliner också använts. Det finns inte 
mycket tryckt material i ämnet som rör Sverige och svenska förhållanden, och 
det som finns är främst tidningsartiklar som behandlar olika fall av 
raritetsstölder. Det finns desto mer utländsk litteratur, främst tidskriftsartiklar 
som har en mer vetenskaplig karaktär än de svenska artiklarna men också en 
del monografier. Materialet är som tidigare påpekats väldigt amerikansk-
dominerat, vilket inte nödvändigtvis behöver vara negativt. Svenska och 
amerikanska bibliotek möter ofta på samma problem när det gäller stöld. Det är 
dock viktigt att ha i åtanke att materialets perspektiv är amerikanskt, medan 
uppsatsens undersökningsperspektiv är svenskt. 

Fallstudien på Kungliga biblioteket har genomförts dels genom en intervju 
med Låneenhetschefen på Kungliga biblioteket, Gudrun Oettinger, och dels 
genom egna observationer under min praktik på Låneenheten hösten 2004. 
Oettinger ansvarar för Specialläsesalen, där värdefullt och ömtåligt material 
från Kungliga bibliotekets samlingar ska läsas, och arbetar bland annat med 
stöldsäkerhetsfrågan gentemot låntagare. Därför var det relevant att intervjua 
henne. Veckan efter min första förfrågan om hon kunde ställa upp på en 
intervju häktades en anställd på biblioteket misstänkt för stöld av bibliotekets 
material. Detta gjorde ämnet väldigt aktuellt, men också känsligt och 
problematiskt, speciellt under intervjun. Uppsatsens syfte modifierades därför 
något, från att från början vara tänkt som en undersökning av säkerheten på 
Kungliga biblioteket till en mer generell undersökning om säkerhetsaspekter på 
bibliotek, med exempel från Kungliga biblioteket. 

Trovärdigheten är, enligt Jan Trost i boken Kvalitativa intervjuer, ett stort 
problem i kvalitativa intervjuer.39 För att öka trovärdigheten i en kvalitativ 
intervju bör man, enligt Trost, bifoga hur man har ställt sina frågor i en 
bilaga.40 Min intervju var inte uppbyggd på en traditionellt fråga-svarmetodik, 
utan intervjun var halvstrukturerad med fokusering på ämnet, för att använda 
                                                 
39 Trost, Jan, 2002, Kvalitativa intervjuer, s. 102. 
40 Trost, 2002, s. 102. 
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Steinar Kvales ord.41 Med detta menas att jag hade ett par olika ämnen som 
intervjun utgick ifrån, men syftet med intervjun var också explorativt, med 
uppföljning av svaren för att hitta nya infallsvinklar. Detta gör att det inte är 
praktiskt möjligt att bifoga hur jag ställt mina frågor. Intervjun bandades för att 
få med allt och inte missa något, och för att kunna vara fullt uppmärksam på 
svaren och kunna ställa följdfrågor. Avsikten med undersökningen är att samla 
in empiriskt material om mitt uppsatsämne.42

                                                 
41 Kvale, Steinar, 2004, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 32, 37. 
42 Kvale, 2004, s. 94. 
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Undersökning 

Genom bättre förståelse av hur större raritetsstölder har kunnat hända kan vi 
lära oss hur vi kan förhindra att det händer igen. Martin Goldberg menar i en 
artikel att det måste fokuseras mer på vem som stjäl, vad deras motiv är och 
hur de stjäl, för att kunna förhindra ytterligare stölder.43 Många bibliotek har 
inte tagit säkerhetsfrågan på allvar förrän efter de har blivit bestulna, och ofta 
vet inte biblioteken ens om att de har blivit bestulna. Den av media så kallade 
”KB-mannen” som under hösten 2004 häktades misstänkt för att ha stulit 
rariteter under flera år, kunde gå rakt förbi alla säkerhetsåtgärder eftersom de 
inte gällde för personal. Nu har säkerheten på Kungliga biblioteket fått en helt 
annan betydelse, och förändringar är att vänta, bland annat har ett nationellt 
program för bibliotekssäkerhet påbörjats och de första stegen för ett samarbete 
mellan polis, bibliotek och antikvariat har tagits.44

Bakgrund 
Detta avsnitt kommer att gå igenom några fall av bokstölder från bibliotek för 
att skapa en bakgrund att ta avstamp ifrån. Jag kommer att vara ganska 
grundlig i de fall som det är möjligt, då jag anser att det krävs för att se vad 
biblioteken har att skydda sig emot. Även boktjuvarnas varierande motiv och 
metoder för att stjäla rariteter kommer att beskrivas. 

Externa stölder 
Motiven till att stjäla rariteter och värdefullt material varierar. En del stjäl för 
profit och medan andra drivs av tron att de ”räddar” böckerna. James Shinn var 
en specialist på rariteter, som när han greps 1981 kunde kopplas till stölder av 
böcker från ett fyrtiotal bibliotek i USA. Böckerna hade ett sammanlagt värde 

                                                 
43 Goldberg, Martin, ”The Neverending Saga of Library Theft” Library & Archival Security, vol. 12, no. 
1 (1993), s. 88 f. 
44 ”Kungl. biblioteket initierar omfattande säkerhetssamarbete för Sveriges bibliotek”, 2005-02-23, 
http://www.kb.se/Info/Pressmed/Arkiv/2005/050223.htm (2005-04-06).
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på mellan 500 000 och 750 000 dollar.45 Shinn modifierade böckerna, och tog 
bort exlibris, hyllmärkningar och stämplar för att de skulle bli lättare att sälja.46 
Han använde flera olika alias för att kunna få tillgång till bibliotekens 
specialsamlingar. När han slutligen ertappades och åtalades, så var inte 
åtalspunkten stöld, utan innehav av stöldgods, vilket är lättare att bevisa. 
Detsamma gällde när Stephen Blumberg, den kanske värsta boktjuven i vår tid, 
åtalades. Blumberg var fascinerad av Shinn, men han tyckte att Shinn skändade 
böckerna eftersom han stal för profit och sålde böckerna.47

Stephen Blumberg 
Stephen Blumberg stal värdefulla böcker och handskrifter för mellan 5 och 20 
miljoner amerikanska dollar. Värdet varierar mellan olika källor, men eftersom 
han stal från bibliotek, och rara böcker och handskrifter sällan cirkulerar på 
marknaden, finns det bara uppskattningar av värdet på materialet. Även antalet 
böcker som han uppges ha stulit varierar mellan 11 000 och 23 600, och 
uppgifterna angående antalet bibliotek som han besökte och stal ifrån varierar 
mellan 140 och 400.48

Blumberg var en samlare, och han samlade inte bara på böcker, utan också 
på skorstenspipor, dörrhandtag, färgade glasfönster och järngrindar, helst från 
den viktorianska tiden. Han började stjäla böcker för att kunna bygga upp ett 
eget referensbibliotek, så att han kunde klassificera och lära sig mer om de 
viktorianska artefakter som han samlade på.49 Blumberg stal inte för att sälja 
och tjäna pengar, utan han behöll böckerna för sig själv. När polisen 
undersökte hans hem, hittade de nio rum fyllda med böcker, uppställda enligt 
Blumbergs egna klassifikationssystem. Hans motiv för att stjäla rariteter, var 
enligt både Brown-Syed och Basbanes, att han ville bevara och skydda dem 

                                                 
45 Van Nort, Sydney C., ”Archival and Library Security Theft: The Problem That Will Not Go Away” 
Library & Archival Security, vol. 12, no. 2 (1994), s. 27. Paris, Janelle A., 1984, ”Internal and External 
Responsibilities and Practices for Library Security” Security for Libraries: People, Buildings, 
Collections, s. 62. Chavez, Alice M., ”Library Crime and Security in Academic Libraries in Texas” 
Library & Archival Security, vol. 12, no. 1 (1993), s. 57. 
46 Basbanes, 1995, s. 486. 
47 Basbanes, 1995, s. 485 ff. 
48 Basbanes, 1995, s. 467, 509. Van Nort, 1994, s. 41 f. Chavez, 1993, s. 57. Vitale, Cammie, ”The 
Blumberg Case and Its Implications for Library Security at the Central University Libraries, Southern 
Methodist University” Library & Archival Security, vol. 12, no. 1 (1993), s. 82. ”RBMS Security 
Committee Theft Reports 1987–1996” 
http://www.rbms.nd.edu/committees/security/theft_reports/theft_reports_1987-1996.shtml# (2005-02-
28). 
49 Brown-Syed, Christopher, ”Some Observations on Systematic Book Theft” Library & Archival 
Security, vol. 15, no. 1 (1999), s. 84. Basbanes, 1995, s. 471, 480, 514. 
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från förstörelse.50 Han gjorde noggranna undersökningar om böckerna och 
handskrifterna som han tänkte stjäla.51 Men han ville själv inte kalla det stöld, 
utan ville hellre kalla det fjärrlån, eftersom han alltid hade för avsikt att lämna 
tillbaka dem.52

Hur lyckades han då stjäla alla dessa tusentals böcker och dokument, som 
enligt en uppgift hade en sammanlagd vikt på 19 ton,53 från flera hundra olika 
bibliotek? Han hade flera olika tillvägagångssätt, beroende på hur bibliotekets 
säkerhetssystem och rutiner såg ut. Blumberg själv menar att det inte handlade 
om dålig säkerhet, utan för honom var det tillfällena och möjligheterna som 
avgjorde det. Om ett sätt inte gick, hittade han på ett annat. Ofta besökte han 
biblioteket under ordinarie öppettid, och fick tillgång till raritetssamlingarna 
med hjälp av en falsk identitet. Han låtsades vara Matthew McGue, en verklig 
universitetslärare, vars identitetskort Blumberg stulit på ett 
universitetsbibliotek i Minnesota. Detta öppnade många dörrar till stängda 
specialsamlingar för Blumberg. Ibland stal han böckerna när biblioteket var 
öppet, och sandpapprade då bort hyllsignum och stämplade böckerna med 
falska biblioteksstämplar för att kunna hävda att han hade haft böckerna med 
sig. Han kunde slicka på böckernas exlibris tills limmet löstes upp, och tog sen 
bort det och ersatte med ett eget. Sedan gick han bara rakt förbi vakter och 
andra säkerhetsåtgärder. Ibland kunde han bara öppna ett fönster och kasta ut 
böckerna som han ville ha, och ibland gjorde han nattliga inbrott.54 Blumberg 
kunde överlista säkerhetssystem, men också stjäla och kopiera 
bibliotekspersonalens nycklar, för att efter stängningstid ha fri tillgång till 
samlingarna.55 Vid ett tillfälle lastade han lådor fulla med material när 
biblioteket var stängt, och ställde lådorna på bibliotekets lastplats. Det blev så 
många lådor att han fick skaffa hjälp med att lasta lådorna på en lastbil. När 
han slutligen greps var det på grund av att en vän angav honom till polisen.56 
Blumberg kunde ägna 20 år åt att ta vad han ville ha från hundratals bibliotek, 
utan att bli gripen. Han blev heller aldrig åtalad för stöld, utan för innehav av 

                                                 
50 Basbanes, 1995, s. 479, 483, 515. Brown-Syed, 1999, s. 84. 
51 Vitale, 1993, s. 80. 
52 Basbanes, 1995, s. 491. 
53 Huntsberry, J. Steve, ”Viva Blumberg: Lessons Learned” www.museum-security.org/blumberg-
huntsberry.htm (2005-02-21). 
54 Basbanes, 1995, s. 472, 481 ff. 
55 Goldberg, 1993, s. 94. 
56 Basbanes, 1995, s. 472, 481 ff. 
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stulet material, vilket är lättare att bevisa.57 Han fälldes slutligen för innehav 
och transportering av stöldgods över statsgränsen.58

Silverbibeln 
I Sverige har under de senaste åren har en rad stölder av värdefullt material 
från bibliotek uppmärksammats i medierna. Den 5 april 1995 stals 
Silverbibeln, Codex Argenteus, från Carolina Rediviva-biblioteket i Uppsala. 
Två män, utrustade med tårgas och hammare, krossade glaset till montern där 
två blad från Silverbibeln och dess pärmar låg.59 Denna går knappast att sälja, 
det sade också Carolinas överbibliotekarie vid denna tidpunkt.60 Lars 
Munkhammar nämner i sin bok om Silverbibeln två olika tänkbara motiv för 
att stjäla osäljbara konstverk och artefakter. Det första förslaget är en samlare 
som är besatt av att äga ett visst konstverk, och där pengar inte är ett motiv. 
Förslag nummer två, som enligt Munkhammar blir mer och mer vanligt, är 
fenomenet som brukar kallas för art-napping, det vill säga när man lämnar 
tillbaka det stulna föremålet i utbyte mot en summa pengar.61 Nu kom det 
aldrig något krav på lösensumma, och fallet med Silverbibeln löstes aldrig helt. 
Art-napping verkar dock inte ha nått bibliotekssfären, utan är vanligare 
beträffande kända bildkonstverk. 

Stölden av Silverbibeln hade ett ovanligt förfaringssätt, gärningsmännen 
använde tårgas och hammare för att med våld tillskansa sig föremålen. 
Tidpunkten för stölden var mitt på dagen under bibliotekets öppettid, med 
besökare och personal i biblioteket. Oftast sker stölderna i det fördolda utan 
vittnen och tillhyggen, som en så kallad gentlemannatjuv som omärkligt sveper 
in och tar vad han/hon vill ha utan att någon märker något eller någon kommer 
till skada. En månad efter stöldtillfället återgäldades dock Silverbibeln, 
antagligen för att beställaren blev besviken när han/hon bara fick ett 
dubbelblad, pärmen och en bokattrapp.62

Interna stölder 
Allt som stjäls från bibliotek stjäls inte av utomstående besökare. En stor del av 
det som försvinner gör det med hjälp av anställda på biblioteket. En vanlig 
uppskattning är att 75 procent av raritetsstölderna är insiderbrott, det vill säga 
                                                 
57 Basbanes, 1995, s. 486 f. 
58 Vitale, 1993, s. 79 f. 
59 Munkhammar, Lars, 1998, Silverbibeln: Theoderiks bok, s. 18. 
60 Munkhammar, 1998, s. 201. 
61 Munkhammar, 1998, s. 202. 
62 Munkhammar, 1998, s. 202. 

 18



gjorda av anställda på biblioteken.63 Siffran är bara en uppskattning då det är 
svårt att mäta, inte bara hur mycket som stjäls av anställda, utan också hur stort 
problemet med stöld är. Det kan också vara svårt att mäta hur mycket material 
som försvinner från bibliotek, då större bibliotek kan ha svårt att inventera och 
räkna samlingarna. Bibliotek kan också försöka hemlighålla stölder eftersom 
de kan bero på undermåliga säkerhetsarrangemang.64

Ett exempel på stöld av en medarbetare, är mannen som var anställd vid 
Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn och som under flera decennier stal 
värdefulla böcker från biblioteket. Detta uppdagades inte förrän efter hans död 
när hans änka började sälja verken, vars sammanlagda värde uppskattades till 
över 100 miljoner kronor.65

Ett annat exempel är Robert M. ”Skeet” Willingham, Jr., som under sin tid 
som bibliotekschef vid specialsamlingarna vid University of Georgia i USA 
stal och sålde rara handskrifter och böcker till ett uppskattat värde av över 
1 miljon amerikanska dollar.66 Han stal för ekonomisk vinning, och försökte 
undanröja spåren efter sig genom att förstöra förteckningar över materialets 
accession. En undersökning initierades när en välkänd handskriftshandlare tog 
kontakt med myndigheter efter att han blivit erbjuden att köpa en handskrift 
som han visste tillhörde universitetet. När polisen sökte igenom Willinghams 
hem hittade de mer än 5000 kartor, böcker och handskrifter, som de ansåg 
tillhörde universitetet, men Willingham hävdade sin oskuld. Trots detta 
dömdes han till 15 års fängelse och 45 000 dollar i böter eftersom bevisningen 
mot honom var så stark.67

Här i Sverige hade vi ett uppmärksammat fall hösten 2004, då en anställd 
på Kungliga biblioteket greps och anhölls för stöld av värdefulla böcker och 
planscher till ett värde av flera miljoner från bibliotekets samlingar.68 Mannen 
erkände att han hade stulit ett trettiotal böcker från 1600- och 1700-talet från 
Kungliga bibliotekets samlingar under sin tid som enhetschef, för att sedan 
sälja dem vidare utomlands.69 På grund av sin chefsbefattning kunde han röra 

                                                 
63 ”Conference on Book Theft” Abbey Newsletter, vol. 7, no. 5 (1983) 
http://palimpsest.stanford.edu/byorg/abbey/an/an07/an07-5/an07-504.html (2004-11-10). Chavez, 1993, 
s. 58. Van Nort, 1994, s. 38. 
64 Lundqvist, Åke, ”Himmelska kretslopp på rymmen” Dagens Nyheter 2000-02-19. 
65 ”Kvinna häktad för stora bokstölder” Svenska Dagbladet 2003-12-10 
http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_6639209.asp (2004-11-08). 
66 Van Nort, 1994, s. 38. 
67 Basbanes, 1995, s. 488 ff. 
68 Sörbring, Gunnar, ”KB-anställd misstänks ha sålt dyrbara böcker” Dagens Nyheter 2004-11-11. 
69 Christiansson, Terese & Sternudd, Katarina, ”Bibliotekarie – och playboy: 48-åringen stal antika 
böcker för flera miljoner” Expressen 2004-12-09. 
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sig relativt fritt på både Kungliga biblioteket och andra bibliotek. I mannens 
tjänsterum på biblioteket hittade polisen rara böcker från bland annat 
Stockholms universitetsbibliotek och Carolina Rediviva-biblioteket i Uppsala. 
Böckerna hade modifierats, bland annat hade katalogkort rycks bort och 
bibliotekens stämplar hade raderats.70 Detta pekar på att även dessa böcker 
skulle säljas vidare, eftersom det blir svårare att spåra böckernas ursprung och 
ägare. På grund av mannens död kan vi aldrig veta omfattningen av hur mycket 
han stulit under sina år på Kungliga biblioteket, och förundersökningen om 
bokstölderna lades också ner. 

Det anmärkningsvärda med dessa tre exempel är att alla var chefer på 
biblioteket där de stal. Detta gör säkerhetsaspekten ännu mer komplicerad, 
eftersom den som är satt att skydda samlingarna är den som oftast stjäl. Susan 
M. Allen menar att stöld av anställda också kan vara den svåraste att upptäcka, 
eftersom den anställde ofta är i en position för att kunna sopa undan spåren.71 
När Willingham förstörde accessionsförteckningar så förstörde han även bevis 
på att materialet funnits i bibliotekets ägo, vilket gör det svårt för biblioteket 
att få tillbaka det som blivit stulet. 

Som jag nämnde i ”Disposition” har jag strukturerat uppsatsen efter 
Wilbur B. Crimmins fem säkerhetselement. För att göra en 
säkerhetsundersökning på ett bibliotek behöver man tänka på följande fem 
element, enligt Crimmin: 

• biblioteket som institution 

• platsen 

• byggnaden 

• samlingen 

• människorna, både personal och besökare, som använder de fyra första 
punkterna.72 

Min undersökning av säkerheten på Kungliga biblioteket kommer inte att täcka 
in all säkerhet som Crimmin tar upp, eftersom han utgår från ett bredare 
säkerhetsperspektiv, men hans tankesätt och fem element går även att applicera 
endast på stöldsäkerheten. Uppdelningen mellan dessa fem element är inte 
                                                 
70 Luthander, Per, ”Stulna böcker återfunna” Dagens Nyheter 2005-01-12. 
71 Allen, 1997, s. 36. 
72 Crimmin, 1984, s. 25 f. 
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alltid självklar och lätt avgränsad, utan de går ibland in i varandra. Jag har 
använt mig av hans uppdelning som struktur för uppsatsen, i viss modifierad 
form. 

Biblioteket som institution 
Biblioteket som institution har en mängd säkerhetsaspekter att ha i åtanke och 
att arbeta med. Viktigt att tänka på är att Kungliga biblioteket är Sveriges 
nationalbibliotek, och med detta följer vissa specifika uppgifter. 
Nationalencyklopedins förklaring av nationalbibliotek är som följer:  

Kungliga biblioteket i Stockholm (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Det är en myndighet 
under Utbildningsdepartementet och leds av riksbibliotekarien. 
Nationalbiblioteksuppgiften innebär framför allt att bevara och registrera allt svenskt 
tryck som erhålls genom s.k. pliktleveranser från landets boktryckare. För böcker som 
trycks i utlandet svarar förlaget för pliktleveransen.73

I detta citat visas att en av Kungliga bibliotekets främsta uppgifter som 
nationalbibliotek är att bevara material och tryck. Men Kungliga biblioteket är 
också ett forskningsbibliotek som, enligt Nationalencyklopedin, har till uppgift 
”att stödja forskningens, och i vissa fall den högre utbildningens, behov av 
litteratur- och informationsservice.”74 På Kungliga bibliotekets webbplats kan 
man också läsa att deras uppgift är ”att samla, beskriva, bevara och 
tillhandahålla allt svenskt tryck och publikationer med svensk anknytning som 
ges ut utomlands”.75 Många artiklar tar upp de till synes paradoxala uppgifterna 
som en del bibliotek har, att bevara och tillhandahålla. Låneenhetschefen på 
Kungliga biblioteket, Gudrun Oettinger, menar dock att oftast är det inte en 
balansgång mellan dem, bara man kan hitta vettiga, fungerande former under 
vilken utlåning av material sker. Ibland kan dock uppgifterna kollidera, och det 
är då det blir svårt.76

Säkerheten får en annan aspekt på ett nationalbibliotek jämfört med 
vanliga folkbibliotek. Ett folkbibliotek har inte till uppgift att bevara böckerna 
för framtida generationer, utan endast tillhandahålla. Som besökare på 
Kungliga biblioteket är det första du möter i ingången en säkerhetsvakt med 

                                                 
73 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=128513 ”nationalbibliotek” 
(2005-04-04). 
74 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=173287 ”forskningsbibliotek” 
(2005-04-04). 
75 ”Kort om KB” http://www.kb.se/Uppg_kort.htm (2005-04-06). 
76 Oettinger, 2004-12-14. 
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uppgift att kontrollera vad du tar med dig in och ut från biblioteket. Ytterkläder 
och väskor ska hängas in i skåp, och får inte tas med in på biblioteket.77 Det 
finns genomskinliga plastkassar att stoppa ner det som man vill ha med sig in 
och ut. Så ser det ju inte ut på ett folkbibliotek. Men även ett nationalbibliotek 
ska vara ett offentligt rum som allmänheten ska ha tillgång till och Kungliga 
bibliotekets roll som forskningsbibliotek kräver också tillgänglighet. 

Platsen 
Platsen som biblioteket ligger på kan både försvåra och hjälpa en inbrottstjuv 
att bryta sig in på biblioteket. Crimmin anser att den som är ansvarig för 
bibliotekets säkerhet ska titta på byggnaden och omgivningen genom en 
inbrottstjuvs ögon, för att se svagheterna. Han menar att inbrott i bibliotek 
oftast görs på grund av tillfälle bjuds, det är alltså inte den professionella 
inbrottstjuven som bryter sig in i ett bibliotek, utan vad han kallar 
”neighborhood misfits”.78 Lincoln håller med om att inbrott, i likhet med 
många andra brott, begås för att möjligheten finns och tillfälle erbjuds.79 Dessa 
tillfällestjuvar, menar Crimmin, är lättare att stoppa om inbrottet försvåras och 
risken för att upptäckas blir större, eftersom inga säkerhetsanordningar kan 
stoppa en fast besluten inbrottstjuv.80 Stephen Blumberg påpekade, som 
nämndes tidigare, att det var tillfällena och möjligheterna som avgjorde det, 
men om Blumberg inte lyckades göra inbrott så hittade han ett annat sätt att 
stjäla det han ville ha. 

Både Lincoln och Crimmin påpekar vikten av bra belysning inomhus och 
utomhus på fasaden och runt om fastigheten, vilket kan var en utmärkt 
preventiv säkerhetsåtgärd.81 Utomhusbelysningen har stor betydelse som 
avskräckande medel vid inbrott, och oftast är det ganska billigt, enligt 
Houlgate och Chaney. Belysningen ska vara jämn, och inte skapa mörka 
skuggor i omgivningen för då får det motsatt effekt, att skuggorna istället 
hjälper inbrottstjuven att kunna göra inbrott utan att synas.82

                                                 
77 ”Kungl. bibliotekets låne- och ordningsregler” http://www.kb.se/ordnlane.htm#ORDNING (2005-04-
06). 
78 Crimmin, 1984, s. 38. 
79 Lincoln, 1984, s. 136. 
80 Crimmin, 1984, s. 38 f. 
81 Lincoln, 1984, s. 137, 139. Crimmin, 1984, s. 45. 
82 Houlgate, John & Chaney, Michael, 1992, ”Planning and Management of a Crime Prevention 
Strategy” Security and Crime Prevention in Libraries, s. 60. 
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Ytterbelysningen vid Kungliga biblioteket och dess närliggande omgivning 
är ganska bristfällig. Biblioteket ligger i en park, Humlegården i centrala 
Stockholm, som under den ljusfattiga delen av dygnet är mörk med endast vad 
närmast kan kallas stämningsbelysning. Fram- och baksidan är upplyst, men 
sidorna på byggnaden är mörka med djupa skuggor. Parkbelysningen är ojämn 
och består främst av gatlyktor utspridda längs promenadstigarna runt parken, 
vilket ger många skuggor och dunkla områden. Humlegårdens belysning har 
aktualiserats på grund av en våldtäkt i parken under våren 2005, och 
debatterats i en lokaltidning, Östermalmsnytt. Där riktas kritik mot bristen av 
belysning på gångvägarna i parken. Stefan Sjölund, en av de ansvariga på gatu- 
och fastighetskontoret, besvarar kritiken: 

När det gäller prioriteringar så har vi ambitionen att belysa parker som rum, inte bara som 
stråk. Ökar vi ljusstyrkan på ett ställe framstår angränsande partier som mörkare, det är ett 
faktum när man arbetar med belysning. […] Detta är ett väldigt komplext ämne som inte 
kan förenklas genom mer ljus på gångstråk. I själva verket kan högre ljusnivåer motverka 
bättre synbarhet i vissa lägen.83

Ökad belysning kan ge motsatt effekt, precis som även Houlgate och Chaney 
poängterade. Detta gäller särskilt om belysningen är punktvis utplacerad och 
skapar mörka skuggor i omgivningen. Att öka belysningen i hela parken är 
enligt samma artikel inte heller något som eftersträvas, dels eftersom parker 
generellt är tänkta att vara mörkare än den omgivande stadsmiljön, dels på 
grund av att Humlegården omstrukturerades så sent som 1998. Detta gör att 
gatu- och fastighetskontorets budget inte tillåter ännu en ombyggnad av 
Humlegården.84

En hög mur eller ett högt staket runt biblioteket kan vara en 
säkerhetsåtgärd som fungerar som både en fysisk och psykologisk barriär, 
menar Lincoln. Dessa barriärer fungerar också som en påminnelse till 
besökaren att han/hon går in på ett skyddat område, enligt Lincoln, men menar 
samtidigt att varken mur eller staket kommer att hålla alla inkräktare borta. För 
en del kan det här vara tillräcklig avskräckelse för att låta bli, om de behöver 
klättra över en mur innan de kommer fram till själva byggnaden.85

Kungliga biblioteket omgärdas varken av en mur eller av ett staket, utan 
ligger öppet i en park. Bibliotek i Sverige har oftast varken mur eller staket, då 

                                                 
83 Nyqvist, Lasse, ”Humlegårdens dåliga belysning en svår nöt att knäcka” Östermalmsnytt nr 13, 2–8 
april 2005. 
84 Nyqvist, 2005. 
85 Lincoln, 1984, s. 136. 
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bibliotek skall vara offentliga och tillgängliga för allmänheten. En följd av att 
sätta ett staket eller en mur runt ett bibliotek kan bli att hederliga besökare blir 
avskräckta från att använda biblioteket. Som Lincoln själv också påpekar blir 
muren eller staketet både en fysisk och psykologisk barriär, och inte bara för 
potentiella inbrottstjuvar utan också för gemene man. Följden blir att 
tillgängligheten inskränks. Därför är detta heller inte en lösning på 
stöldsäkerhetsproblemet vid svenska bibliotek, varken på Kungliga biblioteket 
eller någon annanstans. 

Trots att Kungliga biblioteket inte omges av en mur och trots att den 
omgivande belysningen är bristfällig, så behöver nog inte biblioteket oroa sig 
för inbrott. Färgen på byggnaden är ljus, vilket gör att en inbrottstjuv kan ses 
av förbipasserande människor och boende i husen runt omkring. Kvarteret som 
parken och biblioteket ligger i är fullt av liv och rörelse, trots att parken ibland 
är mörk och ödslig. Även om en inbrottstjuv skulle lyckas ta sig in i 
biblioteket, så är det ändå svårt att stjäla värdefulla böcker och annat material. 
Samlingarna förvaras i magasin under jorden, vilket försvårar ytterligare för en 
potentiell inbrottstjuv. Oftast stjäls inte material vid inbrott, utan i de flesta fall 
går tjuvarna in på biblioteket under de ordinarie öppettiderna för att stjäla, 
vilket ställer krav på biblioteksbyggnadens arkitektur och miljö. 

Byggnaden 
Bibliotekets arkitektur och miljö är viktiga ur säkerhetsaspekt. ”Miljön ska inte 
vara fientlig, men inte heller locka till stöld”, som Gudrun Oettinger uttryckte 
det.86 Det traditionella bibliotekets miljö är som gjord för att locka till stöld, 
enligt Philip Bean.87 Bibliotek är öppna för alla och har ofta långa öppettider på 
kvällar och helger. Vem som helst kan gå in på ett bibliotek, och gå omkring 
relativt ostört.88 Då Kungliga biblioteket är en stor byggnad läggs 
tyngdpunkten i detta avsnitt på Specialläsesalen, där det värdefulla materialet 
lånas ut till låntagare. 

Dörrar och lås 
En säkerhetsaspekt som många källor tar upp är antalet in- och utgångar. Ju 
fler in- och utgångar desto svårare och mer kostsamt blir det att hålla en 
                                                 
86 Oettinger, 2004-12-14. 
87 Bean, Philip, 1992, ”An Overview of Crime in Libraries and Information Services” Security and Crime 
Prevention in Libraries, s. 14. 
88 Allen, 1997, s. 34. 
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acceptabel nivå av säkerhet.89 En in- och utgång, förutom nödutgångar, bör 
vara tillräckligt, eftersom det är lättare att ha kontroll över en utgång.90 
Kungliga biblioteket har en in- och utgång för besökare, som är bemannad med 
en vakt. Personalen har en egen ingång bredvid den stora huvudingången, som 
mestadels används när biblioteket är stängt för besökare. Även från foajén in 
till biblioteket finns en separat personalingång, som inte är utrustad med 
larmbågar som för besökarna. För att använda personalingångarna måste man 
ha ett passerkort med tillhörande sifferkod. För personal finns även en in- och 
utgång på baksidan av byggnaden. 

Något som kan tyckas självklart, men som många artiklar och 
undersökningar påpekar, är vikten av att ha rejäla dörrar och lås.91 Om det inte 
är meningen att besökare ska passera igenom dörrarna, så ska de vara låsta, och 
då med starka lås som inte är lätta att forcera. Det vanligaste sättet att bryta sig 
in i en byggnad är, enligt Lincoln, genom en dörr.92 Crimmin anser att 
cylinderlås är att föredra framför elektroniska lås och kortlås, men hans artikel 
är skriven 1984 så det behöver inte gälla med dagens elektroniska lås.93 Ett kort 
med tillhörande personlig pinkod bör vara säkrare än en nyckel, eftersom ett 
borttappat kort inte kan användas utan koden, medan en mekanisk nyckel kan 
användas även om den har hamnat i orätta händer. Självklart måste det finnas 
en slags kontroll över vem som har nyckel till vilket lås, oavsett vilket slags lås 
som använts, annars spelar det ingen roll hur säkra dörrar och lås är.94  

Både ytter- och innerdörrarna på Kungliga biblioteket är utrustade med 
kortlås och tillhörande kod. Även hissarna som går ner till bokmagasinen och 
upp i byggnaden kräver kort och kod. Efter att det uppdagades att en anställd 
på Kungliga biblioteket stulit rariteter från biblioteket, så har fler kodlås satts 
upp i bokmagasinen, enligt Gudrun Oettinger. En översyn gjordes av vilka som 
hade tillgång till koderna, och vid intervjuns tidpunkt var detta fortfarande 
under arbete.95 In till Specialläsesalen finns endast en ingång för låntagare, som 
är låst och måste öppnas av personal. Som låntagare måste du ringa på en 
klocka för att släppas in, och dörren går heller inte att öppnas inifrån förutom 
av personal. 

                                                 
89 Shaughnessy, Thomas W., 1984, ”Security: Past, Present, and Future” Security for Libraries: People, 
Buildings, Collections, s. 13. 
90 Bahr, 1978, s. 94. Bahr, 1981, s. 105. Houlgate & Chaney, 1992, s. 61. 
91 Se Bahr, 1978, s. 107. Bahr, 1981, s. 119. Lincoln, 1984, s. 137. Crimmin, 1984, s. 39 f. 
92 Lincoln, 1984, s. 137. 
93 Crimmin, 1984, s. 39. 
94 Crimmin, 1984, s. 40. 
95 Oettinger, 2004-12-14. 
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Arkitektur och miljö 
Bibliotekets interiör kan både avskräcka och uppmuntra till stöld. Några 
exempel som Crimmin nämner är att dunkel belysning och höga hyllor med 
böcker som man vara osedd bakom uppmuntrar till stöld, men om 
informationsdisken placeras så att besökarna syns och personalen har bra 
översyn leder detta till att stölder avskräcks.96 Även Lincoln påpekar att mörka 
och undanskymda vrår bör åtgärdas, eftersom det då blir svårare att stjäla och 
förstöra material utan att bli sedd. Att öka synligheten och sikten kan göras 
med hjälp av exempelvis speglar.97

Specialläsesalen på Kungliga biblioteket är en svår lokal med tanke på 
stöldsäkerheten. I rummet står ett flertal pelare som skymmer sikten och dessa 
går inte att ta bort. Gudrun Oettinger påpekar att hur man än möblerar om och 
grupperar om bänkarna så kommer pelarna att stå där och skymma. En 
ombyggnad av salen för att höja säkerheten gjordes efter att värdefulla kartor 
skurits ut från atlaser år 2000. Tjuvarna placerade sig strategisk där de skulle 
synas så lite som möjligt och se så mycket som möjligt. De satt gärna i ett 
hörn, med egna ryggen fri och god överblick över rummet.98 Nu går det inte att 
sitta ostört i ett hörn, utan bänkarna är placerade så att personalen ska ha god 
sikt och användaren ska inte kunna veta när personalen tittar på dem. Som 
exempel kan nämnas den plats som reserverats för låntagare som läser extra 
värdefullt och stöldbegärligt material. Den är placerad mitt framför 
låneexpeditionen, men låntagaren sitter med sidan mot personalen för att inte 
omärkligt kunna titta upp och se om någon kontrollerar dem. Gudrun Oettinger 
poängterar också vikten av social kontroll. Hon menar att om man samlar 
användarna som sitter och läser, så att de inte sitter för sig själva utan kan se 
varandra så blir det en viss social kontroll.99 Därför har en del bänkar möblerats 
så att låntagarna sitter mittemot och bredvid varandra, där så har varit möjligt. 

Många bibliotek har förlorat böcker som kastats ut genom öppna eller 
sönderslagna fönster. Fönster kan vara svåra ur säkerhetssynpunkt, om de är 
lätta att öppna eller slå sönder så kan böcker och material helt sonika kastas ut 
istället för att lånas.100 Hur fönstret är placerat har betydelse för vilka 
säkerhetsåtgärder som kan användas, om fönstret sitter högt upp eller i 
marknivå. Det finns olika material till fönster, från glas till plast med olika 

                                                 
96 Crimmin, 1984, s. 44. 
97 Lincoln, 1984, s. 144. 
98 Oettinger, 2004-12-14. 
99 Oettinger, 2004-12-14. 
100 Shaughnessy, 1984, s. 13. Bahr, 1981, s. 124. 
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lamineringar, och dessa varierar i hållbarhet och styrka. Man kan även sätta 
galler för fönster. Om man har galler eller så kallade okrossbara fönster måste 
man ha i åtanke att de då heller inte kan krossas och användas som nödutgång 
vid en brand eller liknande nödsituation.101 För att återknyta till Crimmins 
tidigare resonemang om att man måste ha en helhetstanke, så är detta ett bra 
exempel på en säkerhetsåtgärd som påverkar en annan säkerhetsåtgärd. 

Kungliga biblioteket är ett flervåningshus, och Specialläsesalen där 
värdefullt material ska läsas ligger en trappa upp. (Det heter våning sex, men 
ingången ligger på våning fem.) Specialläsesalen har stora fönster, men de är 
låsta och man måste ha nyckel för att kunna öppna dem. Personalen är 
medveten om problemet som uppstår när fönstret har öppnats, och det är inte 
tillåtet för besökare att sitta vid bordet närmast det öppna fönstret. Det fönster 
som kan öppnas är placerat mitt emot låneexpeditionen, så personalen kan ha 
full översikt. 

De flesta biblioteksbyggnader har ett inbrottslarm, och det finns många 
olika sorter som erbjuder varierande skydd. Det finns både tysta larm och 
högljudda larm, som kan kopplas till vaktbolag eller polis. Tysta larm bör 
naturligtvis alltid larma antingen polis eller vaktbolag, men larm som låter är 
inte alltid kopplade till polis. Deras syfte blir att endast skrämma bort tjuven. 
Självklart måste larmen kontrolleras regelbundet så att de fungerar som de 
ska.102 Även nödutgångar bör vara larmade för att förhindra att böcker förs ut 
den vägen. Även om nödutgången är placerad för långt ifrån för att personal 
ska kunna hindra tjuven, så ska den ha ett högljutt larm som förhoppningsvis 
avskräcker.103

Övervakningskameror 
Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn har övervakningskameror, och lyckades 
bland annat filma en av männen som skar ut kartor från atlaser från bibliotek 
runt om i Europa. När svenska Kungliga biblioteket ansökte om att få sätta upp 
kameror i Specialläsesalen, fick de först tillstånd att sätta upp fem kameror. 
Justitiekanslern protesterade dock och menade att ”enskilda människors 
integritet väger tyngre än bibliotekets skyddsbehov”, och detta ledde till att 
beslutet upphävdes.104 Men övervakningskameror är intressanta ur flera 

                                                 
101 Crimmin, 1984, s. 40. Lincoln, 1984, s. 138. 
102 Crimmin, 1984, s.42 f. Lincoln, 1984, s. 138 f. 
103 Crimmin, 1984, s. 39. Shaughnessy, 1984, s. 13. 
104 Folcker, Annika, ”Biblioteksbesökare blir övervakade med kamera” Dagens Nyheter 2001-10-07. 
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aspekter, de kan visa vem som gjort ett visst brott men de kan också ha ett 
brottsförebyggande syfte. Lincoln menar att kostnaden för kameraövervakning 
är hög, men att dess effekt när det gäller att avskräcka, upptäcka och fånga 
brottslingar också är hög. Helst ska skyltar varna för kamerorna för att uppnå 
maximal preventiv effekt.105 En annan fördel är att om man som Det Kongelige 
Bibliotek filmar en faktisk stöld, så ser man tjuvens tillvägagångssätt och 
metod. På så sätt lär man sig vad man ska titta efter och uppmärksamma i 
framtiden, och kan eventuellt ta en framtida tjuv på bar gärning. 

I Sverige idag är det de 21 länsstyrelserna som ger tillstånd för 
kameraövervakning, vilket enligt Datainspektionens generaldirektör Göran 
Gräslund gör att lagen om kameraövervakning tillämpas olika i landets olika 
län.106 Detta märks bland annat genom att bibliotek i vissa län tillåts att ha 
kameraövervakning, medan Kungliga biblioteket fick avslag. 
Övervakningskamerornas fördelar är många, men det finns även nackdelar. 
Den personliga integriteten, som nämndes som anledning till att Kungliga 
biblioteket fick avslag, hotas. Frågan är dock vad som är viktigast – den 
personliga integriteten eller vårt kulturarv – och därom råder det som synes 
delade meningar. Gudrun Oettinger vill gärna se övervakningskameror i 
Specialläsesalen, eller som hon själv uttrycker det: 

Vi har ändå behov av det [övervakningskameror] på grund av den mänskliga faktorn. 
Även om man är två stycken [personal] som befinner sig i Specialläsesalen så kan de två 
bli engagerade i andra ärenden. Riktigt drivna skurkar vet precis hur de ska agera, hur de 
kan uppehålla folk med olika saker, ställa lite kaos och dölja sin egen reträtt.107

Riksbibliotekarien Gunnar Sahlin har också gett uttryck för samma önskan om 
övervakningskameror.108 Angående beslutet att Kungliga biblioteket inte fick 
tillstånd att sätta upp kameror, säger Oettinger att: 

De svar vi fick var ju så konstiga. Det var ungefär att när folk på sin fritid går på bibliotek 
så ska de inte vara övervakade. Då blev det så uppenbart att de som gjorde det här, inte 
hade förstått att en specialläsesal på ett nationalbibliotek inte är som ett folkbibliotek, där 
man sitter och läser när man får en stund över på dagen, utan det är en helt annan sak.109

                                                 
105 Lincoln, 1984, s. 139. 
106 Gräslund, Göran, ”Likheten inför lagen ur spel av kameror för övervakning” Dagens Nyheter 2005-
02-12. 
107 Oettinger, 2004-12-14. 
108 Luthander, Per, ”KB fruktar att fler dyrgripar har stulits” Dagens Nyheter 2004-12-16. 
109 Oettinger, 2004-12-14. 
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Så länge Kungliga biblioteket inte tillåts ha övervakningskameror måste de ta 
till andra metoder för att få en stöldsäker byggnad och specialläsesal. 
Möblering av läsplatser, låsta dörrar och fönster är några av de 
säkerhetsåtgärder som biblioteket har åtagit. Trots detta ska byggnaden vara 
offentlig och tillgänglig för alla, men Specialläsesalen har användaren inte fri 
tillgång till. Denna inskränkning i tillgängligheten får dock vägas mot 
säkerhetsskyddet av samlingarna. Det finns inga lätta lösningar och enkla svar, 
utan det viktigaste är att vara medveten om problematiken. 

Samlingarna 
Samlingarna innehåller ju de böcker, kartor, handskrifter och annat material 
som ska bevaras inför framtiden, men också göras tillgängliga för bibliotekets 
användare. För att kunna bestämma vilka säkerhetsåtgärder som ska finnas, 
och hur mycket det får kosta, måste man veta hur stor förlusten av material är, 
enligt Alice Bahr.110 Därför måste samlingarna genomgå någon slags 
inventering. 

Inventering
Att göra inventeringar kan vara svårt för större bibliotek. Alice Bahr beskriver 
de tre vanligaste metoderna för att mäta svinn av böcker. Även om hennes 
undersökning är från slutet av 1970-talet så känns detta ändå relevant. Den 
första metoden är ”book census”, på svenska kan det översättas till bokräkning, 
och det går till precis som det låter; alla böcker som finns på hyllan eller som 
kan redovisas för på annat sätt (exempelvis utlånad, på lagning) räknas. Bahr 
går noggrant igenom hur man kan göra, hur lång tid det bör ta, vad det kan 
kosta och hur ofta det bör göras. Hon beskriver fördelarna, som bland andra är 
att det går relativt snabbt och har visat sig vara en pålitlig metod för att visa på 
hur stort svinnet är men påpekar också att det inte visar vilka titlar som 
försvunnit, utan bara antalet saknade volymer.111

Den andra metoden som Bahr beskriver är en systematisk inventering som 
ska lokalisera varje bok som bibliotekskatalogen visar ska finnas. Detta är den 
enda metoden som visar vilka titlar som fattas och inte bara hur många böcker 
som fattas. Få bibliotek gör regelbundna inventeringar eftersom det anses vara 
för tidsödande och för kostsamt. Bahr går grundligt igenom för- och nackdelar 

                                                 
110 Bahr, 1978, s. 29, Bahr, 1981, s. 25. 
111 Bahr, 1978, s. 7 ff. Även i Bahr, 1981, s. 7 ff. 
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med inventeringar, och menar att kostnaden är relativ. Om man samtidigt tittar 
på vilka böcker som behöver lagas, hittar böcker som ställts på fel hylla och 
andra uppgifter som kan göras samtidigt som inventeringen så delas kostnaden 
upp mellan arbetsuppgifterna.112 Bahr menar också att man kan stänga 
biblioteket under inventeringen, så att personalen kan lämna sina ordinarie 
arbetsuppgifter för att inventera. Kostnaden absorberas då av de vanliga 
personalkostnaderna.113 Många affärer stänger för inventering, så det skulle inte 
ses som något konstigt om ett bibliotek gjorde det. Även om biblioteket inte 
har tid och pengar för inventering, så bör i alla fall rariteterna och 
specialsamlingarna inventeras regelbundet, påpekar Bahr.114

Den tredje metoden som Bahr går igenom är stickprovet, som beskrivs som 
ganska effektiv, snabb och inte så kostsam. Metoden ger en uppskattning av 
hur många böcker som saknas i samlingen. Bahr ger praktiska råd för hur ett 
stickprov kan utföras, och hur stickprovet kan kombineras med andra metoder. 
Exempelvis kan ett stickprov visa om det är nödvändigt att göra en fullständig 
inventering, eller om en viss del av samlingen behöver inventeras.115

Kungliga biblioteket har knappt ägnat någon tid alls åt att inventera de 
senaste 20–30 åren. Mängden böcker, cirka 3,3 miljoner,116 nämns som en 
orsak av Oettinger. Hon berättar också att när Det Kongelige Bibliotek i 
Köpenhamn senast gjorde en fullständig inventering av sina samlingar, så tog 
det nästan 20 år i anspråk. Ibland gör Kungliga biblioteket punktinsatser och då 
inventeras attraktiva böcker, speciellt om andra bibliotek har uppdagat att 
rariteter blivit stulna hos dem. Systematiska inventeringar, där man 
kontrollerar titlarna i katalogen gentemot hyllan, har gjorts i väldigt liten 
utsträckning. Under 1990-talet när biblioteket skulle byggas om, så gjordes 
dock en sorts inventering. Alla utlånade böcker krävdes in i samband med detta 
för att skapa en överblick över vilka böcker Kungliga biblioteket hade. De 
lånestickor som stod kvar i hyllan (en lånesticka innehåller bland annat bokens 
författare och titel, och placeras i hyllan när boken lånas ut) arbetades igenom 
och böckerna letades efter. Många böcker återfanns, bland annat hade många 
volymer ställts på fel hylla. En hel del böcker hade blivit omsignerade, det vill 
säga fått ett nytt signum och så hade lånestickan blivit kvar på den gamla 
hyllan. Men en del böcker kunde man också konstatera att de var försvunna. 

                                                 
112 Bahr, 1978, s. 10–21. Bahr, 1981, s. 9–18. 
113 Bahr, 1978, s. 29. Bahr, 1981, s. 25. 
114 Bahr, 1978, s. 12. Bahr, 1981, s. 11. 
115 Bahr, 1978, s. 21–28. Bahr, 1981, s. 18–25. 
116 ”Lån och läsning på Kungl. biblioteket” http://www.kb.se/LS/lochl.htm (2005-04-07).
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Oettinger påpekar att hon inte anser att man måste inventera varenda bok för 
att ligga på en bra nivå, utan att inventering genom punktinsatser räcker långt. 
Hon menar att man kan välja att inventera det man vet är attraktivt och 
stöldbegärligt, som exempelvis verk av Carl von Linné, Johannes Kepler och 
Tycho Brahe, atlaser och zoologiska och botaniska planscher.117

Magasinsförvaring 
Förvaring av böcker i magasin snarare än i öppna hyllor är en effektiv åtgärd 
för att förhindra stölder av böcker. Låntagaren får beställa upp önskat material, 
bibliotekspersonal hämtar och lånar ut, och låntagaren får själv inte gå bland 
hyllorna. Nästan allt material på Kungliga biblioteket, förutom 
referenslitteraturen, förvaras i underjordiska bokmagasin som besökaren inte 
har tillgång till. Alice Bahr skriver att trots att öppna samlingar är att föredra i 
bibliotek, eftersom direkttillgång och browsing är nyckelelement i forskning 
och undersökningar, så bör forskningsbibliotek ändå se över möjligheten av 
slutna samlingar.118 Men att ha samlingarna i magasin är inte heller någon 
perfekt lösning på stöldproblemet, eftersom bibliotekets personal ändå kan 
stjäla där. En stängd samling kan också medföra en större kostnad för 
biblioteket eftersom mer personal kan behövas för att hantera det.119

Värdefullt material förvaras idag ofta inlåst eftersom de är stöldbegärliga, 
och Thomas W. Shaughnessy anser att det är viktigare att ha hög säkerhet i 
raritetssamlingar och liknande än att låta användarna ha fri tillgång till dem.120 
Även personalen på biblioteken bör ha begränsad tillgång till rariteter och 
annat värdefullt material, enligt Lincoln, och förespråkar användningen av 
kortnycklar eftersom man då kan registrera vilka som gått in och ut vid vilka 
tidpunkter.121

På Kungliga biblioteket tillsattes under hösten 2004 en arbetsgrupp som 
skulle arbeta fram förslag på personalens tillgång till magasinen. Innan har alla 
anställda haft möjlighet att gå i magasinen utan restriktioner, men efter att det 
uppdagades att en medarbetare under flera år stulit böcker från biblioteket, så 
har de anställdas tillgång inskränkts. Arbetsgruppen skulle fundera på vilka 
kriterier som ska gälla för tillgång till bokmagasinen. Om man har sin 
arbetsplats där, som exempelvis Framtagningsenheten som hämtar upp böcker 

                                                 
117 Oettinger, 2004-12-14. 
118 Bahr, 1978, s. 91. Bahr, 1981, s. 102. 
119 Bahr, 1981, s. 102. 
120 Shaughnessy, 1984, s. 10. 
121 Lincoln, 1984, s. 138. 
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till låntagare, så är det självklart att de ska ha tillgång. Oettinger har funderat 
en del på detta, och säger: 

Jag som enhetschef har anledning att gå i magasinen, att kolla upp böcker vid 
förfrågningar och dylikt. Ska jag då ha tillgång till de här magasinen jämt eller ska jag 
begära att få det när jag behöver det? Det är ingen självklarhet att jag alltid har det, även 
om det är väldigt praktiskt. Jag kan också tänka mig att man alltid går ner två, att jag 
aldrig går ner själv. Detta tar mer tid och tar också någon annans tid i anspråk, men man 
har ju också chansen att lära ut något varje gång, så det finns ju poänger i det också.122

Hon poängterar dock att detta är hennes egna funderingar och att det inte finns 
någon grund för att det ska bli på det sättet. Inskränkningar i personalens 
tillgång till magasinen har redan skett, och mer säkerhetsåtgärder i magasinen 
väntas. Detta är en fråga som det arbetas aktivt med, och vid tidpunkten för 
intervjun var detta ett högaktuellt ämne. Ju färre personer som kan röra sig fritt 
i bokmagasinen desto högre säkerhet och kontroll blir det. Även om man, både 
som personal och som låntagare, ska kunna kräva att få tillgång till bibliotekets 
material, betyder inte det att man ska ha fri tillgång till magasinen där allt 
förvaras. 

Märkning av material 
Det råder delade meningar om biblioteken ska märka sitt material eller inte. 
ACRL:s ”Guidelines for the Security of Rare Books, Manuscripts, and Other 
Special Collections” rekommenderar biblioteken att märka allt material och 
menar att om man inte gör det kompromissas säkerheten. Riktlinjerna lutar sig 
mot tidigare fall av stölder, där behovet av märkning har visat sig vara av 
yttersta vikt om materialet ska kunna återlämnas till den rättmätiga ägaren. 
Biblioteken bör försöka hitta en balans mellan att avskräcka potentiella tjuvar 
med synlig och permanent märkning och att bevara materialet med så lite 
fysisk och estetisk åverkan som möjligt. Deras generella rekommendationer är: 

A. Att märkningen är av två slag: 

  1. Tydligt synlig för betraktaren. 

  2. Dold och svår att upptäcka. 

B. Att synliga märkningar görs med en godkänd sort av permanent bläck. 

C. Att dolda märkningar aldrig är enda eller huvudsakliga märkningen. 
                                                 
122 Oettinger, 2004-12-14. 
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D. Att synliga märkningar placeras så att de åsamkar stor skada på både det 
estetiska och kommersiella värdet om de tas bort. 

E. Att märkningar placeras direkt på själva materialet och inte på någon del 
som materialet kan separeras från. 

F. Att alla märkningar otvetydigt och klart identifierar var materialet hör 
hemma.123

Riktlinjerna påpekar att de två typerna av märkningar har olika syften. Den 
klart synliga har till uppgift att avskräcka potentiella tjuvar, medan den dolda 
har som främsta uppgift att identifiera vem som äger materialet om det har 
stulits och återfunnits. Men dold märkning ska aldrig användas för sig själv, 
eftersom den är tänkt som ett supplement till den synliga. Om föremålet stjäls 
så ska de synliga märkningarna göra bland annat antikvariatshandlare 
uppmärksamma på att föremålet är stulet, vilket de dolda inte gör.124

Ur stöldsäkerhetssynpunkt är det lätt att hålla med att allt material bör 
märkas, men hänsyn måste också tas till om märkningen förstör materialet. 
Timothy Walch diskuterar dilemmat som uppstår exempelvis vid märkning av 
handskrifter, där märkningen å ena sidan är ett utmärkt medel för att avskräcka 
tjuvar och underlätta vid identifiering av ägare men å andra sidan vanställer 
och förstör unika dokument. Han påpekar dock att de flesta institutioner 
föredrar att märka sitt material, eftersom fördelarna anses överväga.125 Att hålla 
en korrekt förteckning eller register över samlingarna är också en viktig 
uppgift, både för inventeringar och för att kunna bevisa ägarskap.126 Om 
materialet blir stulet och återfunnet, så kan biblioteket bevisa att det är deras. 

Fram till nu har Kungliga biblioteket inte märkt rariteter och annat äldre 
och ömtåligt material. Men enligt ett pressmeddelande har en arbetsgrupp som 
leds av Kungliga bibliotekets nationella bevarandesekretariat fått i uppgift att 
under våren 2005 bland annat ”utveckla metoder för registrering, 
ägarbestämning och märkning av värdefulla samlingar”.127 I skrivande stund, 

                                                 
123 ”Guidelines for the Security of Rare Books, Manuscripts, and Other Special Collections” (1999), 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/guidelinessecurity.htm#collections (2005-04-08). 
124 ”Guidelines for the Security of Rare Books, Manuscripts, and Other Special Collections” (1999), 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/guidelinessecurity.htm#ap1 (2005-04-08). 
125 Walch, Timothy, 1983, ”Common Sense Security for Museum Libraries” Museum, Archive, and 
Library Security, s. 104. 
126 Bahr, 1981, s. 117. 
127 ”Kungl. biblioteket initierar omfattande säkerhetssamarbete för Sveriges bibliotek” 2005-02-23 
http://www.kb.se/Info/Pressmed/Arkiv/2005/050223.htm (2005-04-06). 
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april 2005, är detta arbete fortfarande igång, och inga slutsatser och resultat har 
ännu gjorts offentliga. 

Stephen Blumberg hade tagit bort de flesta identifikationsmärkningar från 
böckerna som han hade stulit, vilket gjorde det svårt att hitta dess rättmätiga 
ägare när hans förehavanden slutligen uppdagades. Men han hade samlat 
exlibris från olika bibliotek i en klippbok, som gav poliserna något att utgå 
ifrån.128 Detta visar också vikten av en dold märkning som ACRL:s riktlinjer 
rekommenderar, eller någon slags registrering av föremålen. Biblioteken som 
hade fått besök av Blumberg, visste i många fall inte om att de blivit 
bestulna.129 Många institutioner, både bibliotek och arkiv, har också 
hemlighållit att de blivit bestulna. Det gör det ännu mer problematiskt att vid 
ett eventuellt återfinnande av stulna böcker, kunna lämna tillbaka dem till det 
bestulna biblioteket. 

Digitalisering 
Alice Harrison Bahr påpekade redan 1981 att mikrofilmning av ömtåligt och 
värdefullt material är bra för bevarandet, eftersom originalet slipper plockas 
fram vilket minskar slitaget. Mikrofilmerna kan även användas för att 
identifiera material som blivit stulet som tillhörande biblioteket.130 Idag övergår 
biblioteken mer och mer till att digitalisera materialet istället för att 
mikrofilma, och genom att göra materialet tillgängligt elektroniskt ökar 
åtkomligheten. Den intresserade användaren kan få tillgång till materialet utan 
att fysiskt besöka biblioteket, och utan att slita på originalet. Obegränsat antal 
användare kan ha tillgång samtidigt till samma material medan originalet ligger 
i tryggt och stöldsäkert förvar. Digitalisering är dock en kostsam process och 
Kungliga bibliotekets digitaliseringsprojekt har avtagit på grund av bristande 
finansiering, men vissa projekt pågår fortfarande.131 Trots detta kommer det 
alltid att finnas användare som vill se originalet vilket medför stöldrisk. Det 
finns även en risk att biblioteken blir ovilliga att ta fram originalen om det 
finns tillgängligt elektroniskt, och detta inkräktar på tillgängligheten. 

Kungliga biblioteket nämner främst tre skäl till varför det är viktigt att 
digitalisera vissa samlingar, och det är tillgänglighet, bevarande och demokrati. 
På deras webbplats står följande: 

                                                 
128 Basbanes, 1995, s. 467. 
129 Basbanes, 1995, s. 467. 
130 Bahr, 1981, s. 119. 
131 ”Digitalisering på Kungl. biblioteket” http://www.kb.se/samlingar_digi_inl.htm (2005-04-25). 
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Genom digitalisering kan objekt och samlingar studeras, användas och spridas, t.ex. med 
hjälp av Internet, utan att originalen slits. Digitalisering är ett sätt att göra böcker, 
tidskrifter, bilder och andra objekt lätta att tillgå, samtidigt som originalmaterialet 
undantas från ordinarie framtagning. Detta ligger i såväl forskningens och utbildningens 
som i den breda allmänhetens intresse. Att stimulera ungdomars intresse för vårt kulturarv 
är angeläget och i detta har skolan en viktig uppgift. Av demokratiska skäl är det viktigt 
att alla får del av vår gemensamma historia - Sveriges minne. Detta är grundläggande 
liksom att detta material skall göras tillgängligt kostnadsfritt för medborgarna.132

Tillgängligheten ökar när användaren inte behöver åka till Stockholm och 
Kungliga biblioteket för att se materialet. Alla som har tillgång till en 
Internetuppkoppling kan när som helst ta del av den digitaliserade versionen. 
Men Kungliga bibliotekets ovilja att ta fram originalet när det finns 
digitaliserat innebär en inskränkning i tillgängligheten. Användaren kan inte 
begära att originalet tas fram utan en bra anledning, och inte ens då är det 
säkert att originalet gör tillgängligt. Frågan blir vem som ska få tillgång till 
originalet, och vilka som ska exkluderas. 

Mörkläggning 
Mörkläggning av stölder, gjorda av både anställda och utomstående låntagare 
från både bibliotek och arkiv, har länge varit vanligt. Det Kongelige Bibliotek i 
Köpenhamn mörkade länge att böcker hade försvunnit från deras hyllor, och 
många artiklar diskuterar detta problem. Enligt Philip Mason kan detta bero på 
att många tror att de är ensamma om att ha blivit bestulna och att de därför 
försöker hemlighålla sin dyrköpta erfarenhet.133 Så kanske det var när han skrev 
sin artikel 1975, men idag håller inte det argumentet eftersom flera fall av 
biblioteksstölder uppmärksammats i medierna de senaste åren. Enligt Susan 
M. Allen tystades stölder ner för att inte skrämma bort framtida donationer av 
material.134 Men hon tycker inte att det håller som argument längre, och det ses 
inte heller som etiskt av den professionella biblioteks- och arkivvärlden. De 
flesta bibliotek och arkiv har råkat ut för stölder, och Sydney C. Van Nort 
påstår att en av de mest effektiva metoderna att återfinna stulet material är att 
offentliggöra stölden.135

En annan anledning till att det har varit vanligt med mörkläggning av 
stölder kan vara att det oftast inte har setts som ett allvarligt brott att stjäla från 
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(2005-04-29).
133 Mason, 1975, s. 478. 
134 Allen, 1997, s. 40. 
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bibliotek. John Maxwell Hamilton menar att detta kan bero på att böcker 
handlar om idéer och tankar, och idéer och tankar förväntas vara fria och 
gratis.136 En annan anledning kan vara att eftersom man får avlägsna böcker 
från biblioteket när man har lånat dem, så känns det inte som ett allvarligt brott 
att avlägsna dem utan att låna dem. 

Enligt Nancy M. Cline anses det nu vara ett rätt och riktigt agerande att 
direkt sprida ut att man har blivit bestulen, eftersom det kan komma andra 
bibliotek till gagn genom att eventuellt förhindra ytterligare stölder.137 Jean 
Ashton visar på en annan positiv effekt av att offentliggöra stöld i sin artikel 
om hur Columbia University Rare Book and Manuscript Library agerade när 
de upptäckte att kartor, handskrifter och böcker hade försvunnit från deras 
stöldsäkra magasin. De sammanställde snabbt en lista på det som hade 
försvunnit och skickade ut den till alla som kunde tänkas komma i kontakt med 
materialet, såsom antikvariatshandlare, forskare och organisationer. Detta gav 
resultat, då en antikvariatsägare i Nederländerna kände igen en handskrift som 
han blev erbjuden att köpa som tillhörandes Columbia. Detta ledde till att 
Daniel Spiegelman arresterades, och en del material kunde återföras till 
Columbia.138

Kungliga biblioteket offentliggjorde inte att de hade uppmärksammat att 
böcker hade försvunnit från deras samlingar, förrän polisen hade gripit och 
häktat den anställde mannen under hösten 2004. Titlarna på de böcker som han 
hade stulit hemlighölls efter det att gripande hade offentliggjorts. Enligt en 
artikel i Dagens Nyheter säger Fredrik Hallström, gruppchef för 
förundersökningen i fallet: 

Det speciella med böcker är ju att de kan finnas i flera exemplar, vi har spårat flera av 
böckerna i samband med försäljningar på olika antikvariat. Men nu gäller det att säkra att 
det verkligen är KB:s exemplar vi spårat och inte några andra.139

Hänsyn måste ju tas till om ett offentliggörande skadar en pågående 
undersökning eller utredning, men annars råder konsensus om att bokstölder 
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ska offentliggöras när de uppdagas. Den som tjänar mest på en mörkläggning 
är tjuven, som lättare kan sälja av böckerna och komma undan med sitt brott. 

Människorna 
Sist av Crimmins fem element är människorna, både personal och besökare, 
som använder biblioteket. Hur mycket säkerhet ett bibliotek än har beträffande 
byggnaden och platsen, så är ändå människorna det viktigaste eftersom det är 
de som vistas på biblioteket. Personalen ska kunna ha en säker och bra 
arbetsplats, och även ha kunskap och resurser för att kunna förhindra stölder 
innan de sker och också ha rutiner för att kunna ingripa när de sker. Besökaren 
ska känna sig säker på biblioteket och ha tillgång till det material som önskas, 
men inte kunna stjäla det. 

Personalen 
Fred W. Ratcliffe anser att bibliotekets säkerhet främst beror på kvaliteten hos 
bibliotekets anställda, även om olika säkerhetsåtgärder såsom 
övervakningskameror och elektroniska larm kan vara till nytta.140 Även Alice 
Harrison Bahr påpekar hur viktigt det är att personalen är medveten om 
säkerhetsfrågorna. Detta är enligt henne något som starkt kan bidra till att 
förbättra säkerheten.141 Personalens attityd är också en viktig del i kampen mot 
stöld, om personalen tycker att stöld är ett problem och att det måste 
motarbetas, så är biblioteket redan en bra bit på vägen att vinna kampen för ett 
effektivt säkerhetssystem.142 Om personalen inte anser att det finns ett behov av 
att skydda materialet, så kommer de heller inte att försöka upprätthålla 
säkerhetsåtgärderna vilket kan leda till ett misslyckat säkerhetsprogram.143

”Guidelines for the Security of Rare Books, Manuscripts, and Other 
Special Collections” har som första rekommendation att alla bibliotek och 
institutioner som har hand om rariteter, handskrifter och liknande, bör utnämna 
en som de kallar Library Security Officer (LSO), det vill säga en 
säkerhetsansvarig för biblioteket. LSO:n ska vara den högsta auktoriteten och 
ha främsta ansvaret för säkerhetsåtgärderna, och också ha fullständig kunskap 
om säkerhetsbehoven och då särskilt för specialsamlingarna. Den främsta 
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arbetsuppgiften för LSO:n, enligt riktlinjerna, bör vara utformandet och 
genomförandet av ett säkerhetsprogram, som bland annat bör innehålla 
undersökning av samlingarna och utbildning av personalen i 
säkerhetsåtgärder.144 Just utbildning av personalen är det många som påpekar 
vikten av. Amimbola Abifarin rekommenderar i sin artikel att återkommande 
träning och utbildning av personalen är bland det viktigaste för att undvika 
stöld av material.145 Även David Luurtsema påpekar i en artikel hur viktig 
personalen är, och efterlyser bättre policys när det gäller hur personalen ska 
agera när larmet utlöses vid elektroniska larmbågar.146 Även när biblioteket har 
larmat sitt värdefulla material med magnetremsor eller liknande så är ändå 
personalens agerande av yttersta vikt. Om larmet går så måste en medarbetare 
agera, och veta hur de ska agera. 

Utbildningen av personalen bör enligt Crimmin innehålla en juridisk 
aspekt. Han poängterar flera gånger i sin artikel att man måste veta hur lagen 
gäller. Personalen måste kunna sina lagliga rättigheter likaväl som besökarnas. 
Han ställer ett flertal retoriska frågor i sin artikel: Vad får man som anställd på 
ett bibliotek göra? Får man söka igenom besökarnas väskor? Får man hålla 
kvar dem medan man väntar på polis om man misstänker eller rent av tog dem 
på bar gärning när de försökte stjäla? Som anställd måste man veta vad man får 
och inte får göra.147

Personalen på Låneenheten som tjänstgör i Specialläsesalen på Kungliga 
biblioteket är mycket väl medvetna om stöldsäkerhetsriskerna. Gudrun 
Oettinger påpekar att de har arbetat mycket med ”att bygga upp ett bra 
skyddsnät för hur vi hanterar materialet gentemot låntagarna”.148 I 
Specialläsesalen arbetar alltid två personer, den ena är i låneexpeditionen och 
den andra vid inpasseringen. 

Vakter 
Många bibliotek använder vakter som avskräckande medel för bokstölder och 
andra brott, och att förhindra brott är ofta lika viktigt som att arrestera och åtala 
brottslingar. Det finns olika sätt att använda vakter inom olika bibliotek. Oftast 
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används uniformerade vakter, men på vissa bibliotek används den vanliga 
personalen. Ibland finns båda variationer men i olika utsträckning. Hur de 
sköter sina arbetsuppgifter varierar också, till exempel hur noga de tittar på det 
som förs ut ur biblioteket. Thomas W. Shaughnessy menar att det kan skilja 
mycket från bibliotek till bibliotek, exempelvis om vakterna tittar i besökarnas 
väskor eller under deras bylsiga kläder.149

En stor nackdel med att ha vakter är att det kostar mycket, speciellt om ett 
bibliotek har flera in- och utgångar som ska övervakas.150 Crimmin anser att de 
bibliotek som kan ha vakter bör ha vakter. Han ger flera anledningar till att ha 
vakter, bland annat att en vakt alltid sätter bibliotekets regler och säkerhet 
först, till skillnad från annan personal som också har andra arbetsuppgifter att 
göra, till exempel referensarbete och katalogisering.151 Men Crimmin påpekar 
att det är viktigt att klargöra vaktens arbetsuppgifter, så att han/hon vet 
bibliotekets regler och riktlinjer och hur arbetet ska utföras. Till exempel hur 
ofta vakten ska patrullera eller gå ronder på biblioteket, och hur långt området 
sträcker sig som ska vaktas. Crimmin påpekar också vikten av att dessa ronder 
inte blir standardiserade, så att någon kan förutsätta att det inte kommer en vakt 
under en viss tid på ett visst ställe.152

Vilka befogenheter vakten har är också viktigt att ha klargjort innan 
någonting händer. Får de exempelvis kolla igenom besökarens väskor? I 
ingången till Kungliga biblioteket sitter en vakt med uppgift att kontrollera vad 
besökaren tar med sig in och ut från biblioteket.153 Problematiken med väskor 
elimineras till en viss del genom att väskor inte får tas med in, och att 
genomskinliga plastkassar används för det som önskas tas med in. 

I Specialläsesalen får besökaren inte ens ha en genomskinlig plastkasse 
med sig in, utan ska ha så lite som möjligt med sig. Handväskor är dock tillåtna 
i Specialläsesalen, precis som i övriga biblioteket. Personalen får inte titta i 
besökarens handväska, och därför ser Oettinger helst att handväskor inte tas 
med in överhuvudtaget. Skåp som besökaren kan låsa in sina tillhörigheter i 
har placerats utanför Specialläsesalen, och vid tidpunkten för intervjun fördes 
fortfarande interna diskussioner på Kungliga biblioteket om problematiken 
med handväskorna. Oettinger påpekar att hon hoppas att det blir en förändring 
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så att det inte längre blir tillåtet att ha handväska med sig in i 
Specialläsesalen.154

Det finns både för- och nackdelar med att ha den ordinarie personalen som 
vakt på biblioteket. Nackdelarna kan, enligt Janelle A. Paris, vara att 
personalen inte vill arbeta som vakt, saknar självförtroende för arbetsuppgiften 
och känner att de inte kan hantera vissa situationer. Hon menar också att 
personalens andra arbetsuppgifter kan bli lidande.155 Att anlita utomstående 
vakter kan ha flera fördelar, exempelvis har de oftast en väktarutbildning av 
något slag vilket kan göra dem bättre rustade för besvärliga besökare och 
situationer.156

Fördelarna med att ha ordinarie personal som vakt kan bland annat vara att 
de känner till bland annat lokaler, material och låneprocedurer sedan tidigare.157 
En utomstående vakt som inte har ett bokintresse har kanske svårare att stå upp 
mot en auktoritär forskare när det gäller exempelvis hur materialet behandlas. 
Detta är något som även Låneenhetschefen på Kungliga biblioteket håller med 
om. Tidigare hade man speciellt anställd personal i inpasseringen till 
Specialläsesalen som kallades för värdar, och dessa kunde ha svårt att säga 
emot forskare och vetenskapsmän, exempelvis hade de svårt att få dem att 
skriva in sig i liggaren (alla som går in i Specialläsesalen ska skriva in sig i 
liggaren med namn och underskrift). Nu är det ”bibliotekarier som kan jobbet, 
kan materialet och har en annan pondus gentemot låntagarna” som arbetar i 
inpasseringen.158 En annan fördel med att ha den ordinarie personalen som vakt 
är att man kan ha kortare arbetspass som vakt. Om man vaktar länge kan det bli 
tråkigt och då kan effektiviteten minska.159 Även detta håller Gudrun Oettinger 
med om, och i Specialläsesalen sitter man i inpasseringen i en timme åt 
gången, i undantagsfall två timmar, så att man kan hålla sig alert hela tiden. 
Värdarna hade det som enda arbetsuppgift och satt ofta en hel dag, vilket lätt 
resulterade i bristande uppmärksamhet.160 Inpasseringsvakten ska inte enbart 
sitta vid ingången hela tiden, utan ska röra sig aktivt i rummet för att bland 
annat kontrollera hur materialet hanteras och att ingenting stjäls. 
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Personalen på Kungliga biblioteket är medvetna om säkerhetsriskerna, och 
Oettinger tjänstgör själv i inpasseringen till Specialläsesalen eftersom hon 
anser att det är ett viktigt arbete. Detta sänder också signaler till de andra 
anställda att det är viktigt, och höjer därmed säkerheten, eftersom personalens 
attityd och medvetenhet om säkerhetsfrågorna bidrar till bättre säkerhet, enligt 
Bahr.161

Personal som stjäl 
De flesta säkerhetsåtgärder som diskuterats i denna uppsats har haft som 
utgångspunkt att skydda materialet från utomstående potentiella tjuvar. Men 
om det är den som är satt att skydda materialet som stjäl, blir problematiken till 
viss del en annan. Trots att det finns siffror som säger att 75 procent att 
raritetsstölderna begås av anställda på biblioteket, finns det inte mycket 
litteratur som tar upp denna aspekt, annat än i kortfattade avsnitt. 

”Guidelines for the Security of Rare Books, Manuscripts, and Other 
Special Collections” menar att det bästa skyddet mot stöld av anställda är att ha 
en atmosfär av tillit och omtanke för samlingarna (”atmosphere of trust and 
concern for the collections”), men att ständig bevakning och tillsyn ändå är 
nödvändigt.162 Riktlinjerna rekommenderar att personalens väljs ut noggrant 
vid nyrekrytering, och att bakgrundskontroll bör göras.163 De tar också upp 
vikten av ett bra ledarskap för personalen, eftersom missnöjda anställda kan 
söka hämnd genom att stjäla eller förstöra material.164 En bra arbetsmiljö med 
bra stämning och atmosfär bör vara en självklarhet, men det är abstrakta termer 
som kan vara svåra att mäta och utvärdera. Att skapa en atmosfär av tillit och 
omtanke för samlingarna är inte heller en lätt uppgift, och riktlinjerna ger inga 
konkreta förslag på hur det kan uppnås. 

Lincoln ger å andra sidan förslag på hur han anser att biblioteken ska 
handskas med missnöjd personal, så att de inte lockas börja stjäla. Han påpekar 
att lönen är viktig. Om en anställd känner att han/hon får för lite i lön jämfört 
med kollegorna och vad de känner att de förtjänar i lön, så sjunker 
tillfredsställelsen över jobbet och hämndkänslor kan förekomma gentemot 
biblioteket.165 Detta kan i sin tur leda till att personal stjäl, vilket även 
”Guidelines for the Security of Rare Books, Manuscripts, and Other Special 
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Collections” påpekade. Det måste också finnas kanaler för personalen att lufta 
eventuellt missnöje. Lincoln menar att lösningen på missnöjet inte alltid är det 
viktigaste, utan att frågan ges uppmärksamhet.166

Den interna säkerheten på Kungliga Biblioteket har varit i det närmaste 
obefintlig. Efter att en enhetschef under hösten 2004 häktades misstänkt för 
stöld så har man börjat tänka mer i de här banorna. Gudrun Oettinger berättar 
att biblioteket vidtagit extra säkerhetsåtgärder när det gäller personalen efter 
denna händelse. Hon berättar: 

Detta är någonting som det har pratats om ganska länge, men det har känts lite drastiskt 
och folk reagerar. Personalen känner sig kanske lite misstrodd så det har varit svårt att 
genomföra det här tidigare, men nu är det liksom självklarheter. Nu undrar man varför vi 
inte har gjort det förut. Svaret är det här enkla att det har varit ett motstånd. Det är svåra 
frågor det här, och man kan ju inte hantera personalen som presumtiva skurkar heller. Det 
har man ju inte ens kunnat tänka sig.167

Innan det uppdagades att rariteter värda flera miljoner hade stulits av en 
medarbetare, så har biblioteket inte genomfört några större säkerhetsåtgärder 
beträffande personalen. Säkerhetsfrågan har diskuterats, som exempelvis att 
införa kontroll av personalens väskor när de lämnar biblioteket. Det Kongelige 
Bibliotek i Köpenhamn nämns av Oettinger som en förebild beträffande 
stöldsäkerhet, och där har de en slumpgenerator som väljer ut vilka väskor som 
ska kontrolleras. Oettinger tror att det kommer att införas, men menar att det 
har varit svårt tidigare eftersom personalen har upplevt det ”som otroligt 
integritetskränkande”.168 Personalens attityd har förändrats efter avslöjandet av 
händelserna hösten 2004, och är nu mer öppna för förbättringar i den interna 
säkerheten. Inskränkningar i personalens tillgång till bokmagasinen har 
välkomnats av en del i personalen, eftersom de vill slippa misstanken. Enligt 
Oettinger tänker många att ”jag vill inte ha någon tillgång till magasinen, jag 
vill inte vara den som någon funderar över om det händer någonting igen”.169

Besökaren 
Bemötandet av besökaren och intrycket som biblioteket ger till besökaren är 
viktigt ur stöldsäkerhetssynpunkt. Besökaren ska ha tillgång till biblioteket och 
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dess material, men inte kunna stjäla någonting. Låneregler och rutiner kan höja 
säkerheten genom sättet som de är utformade på. 

En säkerhetsåtgärd som de flesta bibliotek har är att giltig legitimation 
måste uppvisas för att besökaren ska kunna registrera sig som låntagare och få 
ett lånekort. Legitimationen ska kontrolleras eftersom man inte ska kunna 
skriva in sig under ett fingerat namn och låna böcker som man sedan inte 
lämnar tillbaka. Trots detta är svårt för bibliotek att skydda sig mot besökare 
som skriver in sig med falsk legitimation eller använder stulna lånekort. Alice 
Bahr menar att biblioteken kan minimera missbruket av lånekort genom att 
kräva mer än ett identitetskort vid registrering och begränsa antalet böcker som 
kan lånas åt gången.170 Frågan blir då var gränsen för antal lånade böcker ska 
dras. Att behöva visa flera identitetshandlingar för att få registrera sig som 
låntagare eliminerar dock inte risken att besökare visar falsk legitimation. 

Att kontrollera legitimation bör vara obligatoriskt, menar Bahr.171 
Blumberg legitimerade sig som Matthew McGue, med ett stulet identitetskort, 
för att få tillgång till raritetssamlingar, och eventuellt hade han inte kunnat 
stjäla de mängder av material som han stal om någon hade bett honom om 
ytterligare legitimationshandling vid något tillfälle. Kungliga biblioteket 
kontrollerar legitimation vid varje lånetillfälle i Specialläsesalen, vilket 
reducerar risken att låntagaren visar upp ett stulet lånekort. 

Ett sätt att gardera sig mot falska legitimationer skulle kunna vara att 
besökaren lämnar en eller två personer som referenser, som personalen 
kontrollerar innan ett lånekort utfärdas. En följd av detta skulle bli en stark 
begränsning i tillgängligheten, och en inskränkning i biblioteket som offentligt 
rum. Även en begränsning i antal böcker som låntagaren får låna är en 
inskränkning i tillgängligheten. 

Bibliotek bör, enligt Bahr, låta låntagaren skriva på att de har läst 
lånereglerna, och sen spara dessa underskrifter.172 Efter att ha ändrat 
lånereglerna i maj 2003 så sparar Kungliga biblioteket alla signaturer. Detta 
eftersom låntagaren ingår ett avtal genom att skriva under att de har läst 
lånereglerna och åtar sig att följa dem. I lånereglerna står bland annat att 
låntagaren förbinder sig att visa upp medtaget material för både vakten i 
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ingången till Kungliga biblioteket, och för inpasseringsvakten i 
Specialläsesalen.173

Crimmin hänvisar till en artikel skriven av Timothy Walch som går 
igenom reglerna för användarna av North Carolina Division of Archives and 
History. Crimmin menar att dessa regler är ett bra exempel på vilka extrema 
åtgärder som kan behövas tas när det gäller att skydda rariteter och värdefullt 
material. Den typiske användaren går, enligt Crimmin, igenom följande 
procedur: 

1. Användaren går till en säkerhetsvakt i foajén och visar upp legitimation. Om 
legitimationen stämmer överens med användaren, gör vakten ett speciellt 
identitetskort med foto till användaren. 

2. Fortfarande i foajén, får användaren hänga av sig jackan och låsa in, inte 
bara väskan utan även anteckningsblock, kuvert och dylikt i ett skåp. Allt 
som man kan tänka sig dölja material i måste låsas in. 

3. Med hjälp av fotolegitimationen kan användaren ta sig in i referensrummet. 

4. Användaren fyller i ett beställningsformulär över önskat material, och 
lämnar in detta tillsammans med sin fotolegitimation i referensdisken. 

5. Användaren får bara tillgång till en låda med material åt gången. 

6. Manuskript och böcker måste placeras platt på bordet och inte lutas mot 
kanten. 

7. När materialet lämnas in till referensdisken får användaren tillbaka sin 
legitimation. 

8. Efter att användaren hämtat sina tillhörigheter i skåpet visas 
fotolegitimationen upp ännu en gång, innan han/hon går därifrån.174

Detta påminner mycket om Kungliga bibliotekets regler i Specialläsesalen. 
Små skillnader finns, på Kungliga biblioteket hänger man av sig jackan och 
väskan i foajén innan man kommer in i själva biblioteket. När man sedan 
kommer till Specialläsesalen finns där ännu en uppsättning skåp att lämna av 
sig tillhörigheter. Man får inte ett speciellt identitetskort som gäller bara på 
Kungliga biblioteket, men man måste ha ett giltigt lånekort och vid lån i 
Specialläsesalen måste även giltig legitimation visas upp. 
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En så enkel sak som att hälsa på besökaren kan vara avskräckande, 
eftersom anonymiteten hotas.175 Att den potentiella tjuven blir sedd och 
uppmärksammad är ett relativt enkelt och billigt medel att förhindra stölder. 
Gudrun Oettinger på Låneenheten berättar om en incident där hon på inrådan 
av polisen lade in uppgifter om en person i låntagarregistret som sedan skrev in 
sig som låntagare. Hon hade innan fått veta av polisen att där denna person 
tidigare hade varit så hade böcker försvunnit och blivit stulna. Den spärrade 
låntagaren kontaktade Oettinger och var upprörd, men han fick förklarat för sig 
att hon hade gjort detta på inrådan av polisen och att hon visste om att böcker 
hade försvunnit tidigare. Efter detta hörde han aldrig av sig igen. Oettinger 
påpekar själv att detta kanske inte var juridiskt korrekt, och hade han gått 
vidare kanske hon hade fått backa. Detta visar hur viktigt det är att besökaren 
blir sedd och inte anonym. Oettinger poängterar att hon vill helst vill arbeta 
med direktkontakt med låntagare, eftersom det är svårare att stjäla när man blir 
uppmärksammad och sedd.176

Att förhindra potentiella tjuvar att få tillgång till materialet blir 
problematiskt eftersom tjuven också är en användare av biblioteket och en del 
av allmänheten. Som användare har han/hon samma rätt att få tillgång till 
biblioteket och dess material som övriga medborgare. Om personen ovan 
tänkte stjäla eller inte kan vi aldrig veta, men om han/hon hade tänkt stjäla 
material från biblioteket så förhindrades stölden genom att inskränka 
besökarens tillgång till materialet. Denna inskränkning i tillgängligheten är inte 
förenlig med biblioteket som offentlig plats som ska garantera alla samma 
tillgång till biblioteket och dess material. Å andra sidan kan hävdas att, genom 
att inskränka en persons tillgång till materialet, kan framtida generationer få 
tillgång till det. 

                                                 
175 Crimmin, 1984, s. 44. 
176 Oettinger, 2004-12-14. 
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Slutdiskussion 

Uppsatsens disposition var uppbyggd efter Crimmins fem säkerhetselement: 
biblioteket som institution, platsen, byggnaden, samlingarna och människorna. 
Dessa fem element bygger på en helhetstanke, eftersom en åtgärd på ett 
område ofta påverkar ett annat. Genom att ta hänsyn till alla fem element 
skapas en helhetslösning, enligt Crimmin. Exempelvis kan inte byggnaden 
göras stöldsäker utan att påverka människorna som rör sig i byggnaden, vilket 
gör att en säkerhetsundersökning alltid måste ha en helhetstanke. Alla 
säkerhetsåtgärder påverkar tillgängligheten i någon mån, och frågan blir var 
gränsen ska gå. Hur mycket tillgänglighet kan ett bibliotek ha utan att 
materialet stjäls och hur mycket säkerhet kan ett bibliotek ha utan att inkräkta 
på tillgängligheten? Det finns inget enkelt och rätt svar på den frågan. 

Stöldsäkerhet på bibliotek har länge varit ett område som biblioteken 
prioriterat lågt. Detta har dock förändrats under de senaste åren då ett flertal 
uppmärksammade fall av raritetsstölder har diskuterats i media. I USA har 
exempelvis Stephen Blumberg väckt ett stort intresse efter att ha stulit rariteter 
från hundratals bibliotek, och i Sverige hade vi under hösten 2004 en 
medarbetare på Kungliga biblioteket som greps för stölder av bibliotekets 
material till ett värde av flera miljoner kronor. Säkerhetsaspekten på bibliotek 
kompliceras av bibliotekens närmast paradoxala uppgifter att bevara och 
tillhandahålla. Samtidigt som allmänheten ska ha tillgång till allt material, ska 
det också bevaras åt kommande generationer för att garantera deras tillgång till 
materialet. 

Stöldsäkerheten idag är förhållandevis bra på Kungliga biblioteket när det 
gäller externa besökare. I Specialläsesalen fyller inpasseringsvakten en viktig 
funktion, både genom att kontrollera vad besökaren tar med sig in och ut ur 
rummet och genom att vara aktivt närvarande i rummet. Möbleringen i 
Specialläsesalen är gjord för att skapa en social kontroll bland besökarna, och 
vid utlån kontrolleras alltid både lånekort och legitimation. Det finns dock 
utrymme för förbättringar, och både chefen för Låneenheten, Gudrun 
Oettinger, och riksbibliotekarie Gunnar Sahlin har uttryckt en önskan om 
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kameraövervakning i salen. Beträffande stöldsäkerheten bland de anställda så 
har den varit nästan varit obefintlig, men arbete pågår för att förbättra den. 
Personalen har innan kunnat röra sig relativt fritt i biblioteket och haft tillgång 
till bokmagasinen utan restriktioner. Detta gjorde det möjligt för en 
medarbetare på Kungliga biblioteket att stjäla rariteter under flera år. 

Biblioteken vidtar åtgärder först när de har blivit drabbade av stöld, som 
Kungliga biblioteket är ett utmärkt exempel på. ”Verkligheten ramlar över oss” 
som Oettinger påpekade. Det har varit ett motstånd mot att ens tro att stöld är 
ett problem för biblioteken, vilket gjort att tjuvar har kunnat stjäla relativt 
ostört som mina bakgrundsexempel visade. Hur kan man annars förklara att en 
enda man lyckats stjäla böcker som sammanlagt väger 19 ton från ett hundratal 
olika bibliotek? 

En viktig del i säkerhetsarbetet är hur samlingarna ska skyddas, och det är 
inte bara böcker utan även kartor, handskrifter, tidskrifter med mera som ska 
skyddas. Elektroniskt larm kan tyckas vara en bra lösning, men som tidigare 
påpekats kan man inte klistra larm på värdefullt, ömtåligt material. Därför ser 
Thomas W. Shaughnessy behovet av ett annat förhållningssätt för att skydda 
detta material, och han tar upp begränsad tillgång och användning som en 
möjlig lösning i vissa sammanhang, och i andra kan vakter och 
kameraövervakning vara lämpligare.177

Bibliotek är det närmaste ett offentligt rum vi kan komma i dagens 
samhälle, och det är en viktig funktion som biblioteken har. Tillgängligheten 
för allmänheten är ett nyckelelement i offentlighetsbegreppet, men är svårt att 
kombinera med hög stöldsäkerhet. Många källor menar att det ofta blir en 
balansgång mellan stöldsäkerhet och tillgänglighet. 

Kungliga bibliotekets funktion som offentligt rum kompromissas till en 
viss gräns när rariteter och annat värdefullt material inte görs tillgängligt för 
alla. Material som erbjuds i digital form tas endast fram i undantagsfall på 
Kungliga biblioteket.178 De flesta källor som behandlar rariteters säkerhet 
förespråkar begränsad tillgång. Det är en riskfylld väg att gå, eftersom en 
inskränkning i tillgången till bibliotekens material lätt kan leda till flera. Frank 
Webster skriver att de brittiska biblioteken har anklagats för att vara elitistiska 
och tjäna medelklassen, bland annat på grund av litteraturen de köper in.179 Om 

                                                 
177 Shaughnessy, 1984, s. 17. 
178 ”Mål och principer för digitalisering vid Kungl. biblioteket” www.kb.se/digsam/principer.htm (2005-
04-29). 
179 Webster, 2002, s. 178. 
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biblioteken bara ger vissa besökare tillgång till bibliotekets material, utesluts 
vissa grupper av människor. 

Jürgen Habermas offentlighetsbegrepp bygger på ”principen om allmän 
tillgänglighet”.180 Som avsnittet ”Teoretiska utgångspunkter” visade uteslöts 
vissa grupper, bland annat kvinnor och arbetare, i begreppet allmänhet och 
detta grundar sig i ett antagande om att den kapitalstarka och bildade 
samhällsgruppen, som är Habermas borgerlighet, är allmänheten. Idag ingår 
både kvinnor och arbetare, och även andra grupper som inte inkluderas i 
Habermas borgerliga allmänhet, i vår förståelse av begreppet allmänhet. 

Att begränsa tillgången på vissa material strider mot bibliotekets funktion 
som offentligt rum med tillgänglighet för allmänheten. När exempelvis 
Kungliga biblioteket endast i undantagsfall tar fram originalen till de 
digitaliserade samlingarna, hur skall undantagsfallen bedömas? Frågan blir då 
om det inte kommer att vara Habermas borgerliga offentlighet med den bildade 
samhällklassen som får tillgång, medan övriga grupper exkluderas. 
Demokratiaspekten som Kungliga biblioteket hänvisade till beträffande 
digitaliseringen, får då istället motsatt effekt. Istället för att garantera att alla 
får lika tillgång till materialet, får endast en elit tillgång till originalen. Detta är 
inte förenligt med demokrati och offentlighet. 

När Webster placerar in biblioteken i den offentliga sfären pekar han på 
främst tre punkter, som också nämndes i uppsatsens inledning: 

• Information är tillgänglig för alla, helt utan kostnad. Biblioteken 
tillhandahåller böcker för kostnadsfria lån, ger tillgång till 
referensböcker och har öppettider som främjar tillgång. 

• Biblioteken och dess tjänster finansieras med hjälp av skattemedel, men 
drivs partipolitiskt oberoende. 

• Bibliotekarierna på biblioteken ger professionell hjälp och service till 
alla besökare, utan fördomar och dolda motiv.181 

Om biblioteken inte gör all information och allt material tillgängligt för alla, 
blir det svårt att hävda dess plats i den offentliga sfären. Likadant om 
bibliotekarierna inte ger samma hjälp och service till alla låntagare, utan bara 
till ett fåtal utvalda. När Kungliga biblioteket inte ger alla låntagare samma 

                                                 
180 Habermas, 2003, s. 87. 
181 Webster, 2002, s. 176. 
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tillgång till dess böcker, kartor och handskrifter äventyras biblioteket som 
offentlig plats och offentligt rum. Trots detta går det inte att entydigt hävda att 
allt material ska tillgängliggöras för alla, utan säkerhetsaspekten måste också 
has i åtanke. 

Hundraprocentig säkerhet kan aldrig garanteras, eftersom perfekt säkerhet 
inte existerar. Bibliotek kan ha hur många vakter, larmbågar och andra 
säkerhetsåtgärder som helst, det finns alltid de som kommer för att stjäla och 
som hittar nya vägar för att göra detta. Om materialet ska vara tillgängligt för 
allmänheten, så blir det en balansgång mellan säkerhet och tillgänglighet. 
Någon princip måste rubbas på, eftersom det inte går att ha maximal säkerhet 
tillsammans med öppen tillgänglighet för alla. Balansgången blir en vågskål, 
där antingen säkerheten eller tillgängligheten kommer att väga över. 
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Sammanfattning 

Det har stulits böcker från bibliotek nästan lika länge som det har funnits 
bibliotek, och säkerhetsåtgärderna har varierat från medeltidens förbannelser 
och kedjor till dagens magnetremsor. Rariteter och annat ömtåligt material 
omfattas dock inte av de elektroniska säkerhetssystemen, eftersom påklistrade 
magnetremsor i många fall skulle förstöra materialet. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur stöldsäkerheten gällande 
rariteter och annat värdefullt material ser ut idag, och hur den skulle kunna 
förbättras. Kungliga biblioteket används som fallstudie i uppsatsen, eftersom 
deras ställning som nationalbibliotek komplicerar bilden ytterligare då deras 
uppdrag är att både bevara och tillhandahålla materialet. Uppsatsen andra 
frågeställning är hur mycket säkerhet ett bibliotek kan ha utan att inskränka på 
tillgängligheten. Varje stöldsäkerhetsåtgärd som sätts in påverkar i någon mån 
tillgängligheten, vilket är problematiskt eftersom ett offentligt bibliotek och 
dess material ska vara tillgängliga för allmänheten. Den sista frågeställningen 
gäller hur tidigare raritetsstölder gått till, och tecknar en bakgrund till 
uppsatsen genom beskrivningar av olika fall av raritetsstölder. 

Uppsatsen är strukturerad kring Wilbur B. Crimmins fem element; 
biblioteket som institution, platsen som biblioteket ligger på, 
biblioteksbyggnaden, samlingen och människorna som använder de fyra första 
elementen, både besökare och anställda. Dessa element är inte alltid klart 
avgränsade utan går ibland in i varandra, och en säkerhetsåtgärd i ett element 
påverkar ofta ett annat. De flesta stöldsäkerhetsåtgärderna på bibliotek idag 
riktas mot externa besökare, vilket är problematiskt då många källor gör 
gällande att personalen på biblioteken står för majoriteten av stölderna. 

Jürgen Habermas offentlighetsbegrepp används för att placera bibliotek i 
en offentlig sfär, som ett offentligt rum och som offentlig plats där allmänheten 
ska ha tillgång till biblioteken och dess material. Säkerhetsåtgärder är 
problematiska då de i de flesta fall påverkar allmänhetens tillgång till 
materialet, vilket gör att det blir en balansgång mellan tillgänglighet och 
säkerhet. Ju fler inskränkningar i allmänhetens tillgänglighet, desto svårare blir 
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det att hävda bibliotekens plats i den offentliga sfären. Trots detta måste 
biblioteken kunna skydda sitt material från att stjälas genom olika 
säkerhetsåtgärder, annars kan inte framtida generationer få tillgång till 
materialet. Balansgången mellan hur mycket säkerhet ett bibliotek kan ha utan 
att inskränka på tillgängligheten och hur mycket tillgång till materialet som 
låntagarna kan ha utan att äventyra säkerheten är svår. Det går inte att ha 
maximal säkerhet och samtidigt garantera besökarnas fria tillgång, utan det ena 
kommer alltid att dominera. 
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