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Boxholms bibliotek är tydligt skyltat på byggnad och 
guidar att man ska gå in i gränden men sen tar det 
stopp. Entrén är anonym och det är svårt att veta om 
det är det som är ingågen till biblioteket för här är det 
bara arbetsförmedlingen som syns.  
 

  Sätt upp en tydlig och synlig skylt för  
  biblioteket vid entrédörrarna. 



För många affischer och budskap i fönster. Och för 
mycket gardin! 
Utnyttja att biblioteket har fönster på den mest 
attraktiva gatan i Boxholm. Ta bort gardiner för att 
öppna upp så förbipasserande ser in i biblioteket. Skala 
ner antalet affischeringar, våga prioritera och låt hellre 
en och samma återkomma. Om det finns en affisch i 
fönster ska böckerna som skyltas nedanför ha ett 
samband till affischen.  



Första intrycket i huvudentrén känns en aning 
stängd. Stråket in till biblioteket är lite 
blockerad av att ena dörren är stängd.  
Bra med matta som leder besökaren in i 
lokalen. 
 
Bra med trottoarpratare! Den hade gjort sig 
ännu bättre ute på gatan och att man sedan 
följer upp med samma affisch/budskap på 
dörren till vänster.  
 
Sätt en skylt för böckerna i hyllan. ”Fyndböcker 
för 5:-”  
 
 
 
 
 
Öppen och inbjudande entré och landningsbana 
inne i biblioteket. Och mycket bra med en första 
inspirationsexponering. 
 
Däremot finns det inegn som helst skyltning för 
navigering av lokalen, var finns skönlitteratur, 
facklitteratur, tidningar, barn, ungdom etc.. 



Bra med olika inspirationsbord som har tema. 
Borden är dock plottriga och platta. Och var tydlig 
med var bordet är till för – är det fullt med böcker 
för inspiration som nu bör stolarna tas bort så att 
man kommer åt det som finns på bordet. Är 
bordet till för att vara en läs/arbetsplats samlas en 
mindre hög av materialet mitt på bordet så att 
man kan få plats att sätta sig och inspirationen är 
för det som sitter vid bordet. 
 
Tänk mer raka linjer, en fokuserad färgskala som 
är i visuellt fokus och tempoväxlingar i 
exponeringen, dvs en större hög med böcker och 
sedan några som ligger platt och ett par som står i 
ställ – så inte allt blir ställ och platt på bordet som 
spretar på olika håll. Däremot ska exponeringen 
även vara attraktiv och tydlig för de som kommer 
från andra hållet.  



Potential till att fronta mer böcker, dvs 
det finns plats till att vända mer böcker 
med framsidan utåt mot besökaren.  
Genom att visa böcker som har samma 
färgskala på framsidan får hyllan mer 
genomslagskraft. 
 
 
 
Var medveten om vilka hyllor som ska 
locka besökaren vidare i lokalen eller in i 
annars oattraktiva hörnor.  I dessa hyllor 
eller gavlar bör flest böcker visas upp. 



Ta bort böcker ovanpå hyllor för att 
skapa bättre överblick.  
 
 
 
Utnyttja gavlar till teman och berätta 
vad som finns på vagnen. 
 
Sätt böckerna i raka linjer på gavlarna 

Använd bordet mellan datorerna för ett 
deckartema –  t ex lyft fram en specifik 
författare, och flytta foldrar till EN och 
samlad plats, förslagsvis vid 
anslagstavlan.  



Skapa mer omfamnande och attraktiva rum, 
speciellt i fackavdelningen. Grunden finns genom 
att hyllorna är så placerade att det naturligt 
skapas rum.  
 
Visa fler böcker och gärna i samma tema, t ex ett 
land eller ett aktuellt för säsongen tex reseböcker 
för vinterresmål som Thailand, Kanarieöarna etc, 
som till februari kan ändras till skidorter. Och om 
man tar bort skärmen och istället ställer dit ett 
litet bord så kan man där skapa en mer 
omfattande temaexponeringen och för 
februaritemat även ta dit just böcker om 
skidåkning och ta in lite rekvisita. (Detta är också 
ett perfekt tema där man kan ta i ordentligt och 
därmed ha det på det stora exponeringsbordet i 
mitten av lokalen) 
 
 
 
Överraska i hyllan med teman som skiftas med 
jämna mellan rum, t ex en gång varannan månad.  
Det kan vara att vända några böcker om småbarn 
och graviditet och ställa dit tre nappflaskor. (allt i 
ett färgtema) 
 



Barnavdelningen är bra avgränsad och bra avskild från ungdom.  
Upplevs plottrig. Ta bort böcker ovanpå hylla och onödiga affischer och 
budskap som tex om loftsängen, som man inte ens ser i denna 
avdelningen (svårt att då ta till sig budskapet). Ett annat exempel är 
Alfons affischen som här varken gör till eller från. Skapa hellre ett tydligt 
Alfonstema med böcker, ngt Alfonsmjukis och affischen – så blir det ett 
budskap. 
 
Visa fler böcker och gör det i barnens ögonhöjd. 
 
Skapa en mjukare känsla, t ex genom flytta ut hyllorna runt båten och 
lägg fyllt med stora kuddar runt om som man kan sitta på. Dels 
framträder båten mer och dels blir det ett mjukare intryck. Åk till IKEA 
och bli inspirerad av deras mjukdjurkampanj –se hur de hängt upp 
mjukissagodjuren på olika ställen. Sätt upp små gungor I taket mot 
väggen längst ner och låt sagodjuren gunga. 
 
 
 



Ungdomsavdelningen är också ett 
bra rum i rummet och genom att 
utnyttja hyllorna till att skapa en 
atmosfär kan rumskänslan bli 
starkare. Visa fler böcker i ett tema 
och i samma färg. 
 
 
 

Hela området vid disken är väldigt stökigt 
och för att vara ett relativt litet bibliotek är 
ytan stor.  
 
Hela väggen bakom självutlåning/
återlämning bör utnyttjas till att inspirera. 
De tomma vagnarna signalerar 
lagerutrymme. Bättre att ha färre vagnar 
eller att låta de vara fyllda med bäcker och 
att det på väggen bakom stod et stor text 
med NYSS ÅTERLÄMNAT! 
 
För många budskap som händer runt disken. 
Fokusera och samla.  
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