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Biblioteket har några fönster på nederplan som inte 
blickar in i biblioteket som ligger en trappa upp, utan 
används som anslagstavlor.  
Dock ser anslagstavlorna lite övergivna ut, ingen struktur 
bland planscherna och tittar man närmre ligger det några 
burkar häftstift och en typ virkad duk i botten. Dessutom 
finns ingen enhetlighet då en tavla är av kork och den 
andra vit.  
Låt biblioteket ta ägarskap över tavlorna – endast 
budskap som berättar vad som händer på biblioteket.  
Låt ett och samma budskap på återkomma på tex 4 
affischer som tillsammans skapar EN stor affisch. 
Om inte man vill ta hand om tavlorna är det bättre att 
göra som på framsidans fönster som känns som en bra 
inramning.  
 
Bra med öppettider på dörren. Tänk på att alltid sätta det 
dubbelsidigt eftersom det är en glasdörr. 
 
Snygga upp anslagstavlan inne i entrén, och utöka den till 
ytterligare en vägg, så att ALLA affischer kan samlas här 
och tas bort från entrén där uppe. Plocka bort den 
söndriga glasmontern.    



Första intrycket av biblioteket säger inte så mycket – man 
ser återigen en anslagstavla, foldrar, en pall, en tom vagn, 
en skärmvägg och återlämningsmaskin.  
Vilket budskap vill biblioteket ge? 
 
Ta bort skärmväggen och öppna upp! Ta bort anslagstavlan 
och foldrar – affischering görs där nere och vid infodisken 
finns plats för foldrar (mer borde inte finnas än vad som 
finns plats för där.) Ställ återlämningen mot väggen och gör 
väggen till en LÄMNA HÄR! Måla om väggen i t ex svart/röd 
för att verkligen skapa en plats för återlämningen.  
Sätt upp några tavellister på väggen för att sätta dit några 
snabba tips till de som bara går in för att lämna. För att 
markera att det är tips så så sätt en skylt som säger 
”veckans tips”.  
 
Behåll tipshyllan vid disken. Den är bra placerad på en het 
yta. Berätta vad som finns i hyllan/varför ska jag titta i den 
hyllan. Dvs sätt dit en tydlig skylt som säger ”Favoriter” eller 
dylikt. För att ytterligare förstärka hyllan kan den målas i en 
utmärkande färg, t ex orange som används på ngr andra 
ställen i biblioteket.  
Se till att hyllan står rakt mot entrén.   

FAVORITER	  



När skärmväggen flyttas öppnas det bättre upp in till 
barn/ungdomsavdelningen. Flytta soffan och ställ mot 
vägg och lyft istället ut den låga hyllexponeringen.  
En större men logisk förändring är att byta plats och 
ha småbarnsavdelningen först följt av mellanålder och 
sedan ungdom. Då blir det ett mer naturligt flöde i 
lokalen som följer livets utveckling. Dessutom är 
småbarnsavdelningen mer ögongodis och lockande 
samt att hyllorna är lägre så det öppnar upp lokalen 
och ökar insynen i lokalen. Och gör att den känns mer 
tillgänglig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rensa uppe på hyllorna, för att skapa et lugn och 
bättre överblick.  
 
Ta bort alla olika uppklistrade lappar, affischer etc. 
Våga fokusera på ett budskap som marknadsförs på en 
specifik plats. Annat kan finnas på anslagstavlan.  
 

Soffa	  



Barnavdelningen är bra möblerad med både lekbord och 
soffa samt låga tråg som barnen kan bläddra i.  
Hyllorna är däremot fullproppade med böcker vilket inte 
inspirerar barn som är mer visuella än vuxna och lockas än 
mer av böckers framsida. Gallra i hyllorna för att kunna 
vända böcker. Skapa små överraskningar i hyllan – lägg in 
en Alfons nalle bland Alfonsböckerna etc.  
Igen ta bort böcker uppe på hyllorna.  
 
Ta bort mobilerna(skyltarna) som hänger från taket. Sätt 
dem hellre på en gavel på trågen så att barnen kan se dem.  
 
Gör en plats för inspirationsexponering, tex på väggen där 
det hänger några affischer. Sätt upp några tavellister där 
man kan placera utvalda böcker. Se till att det bli ett tydligt 
tema, kan vara en författare/serie tex Bu och Bä och sätt dit 
alla Bu  och Bä böcker och sätt skylten med Bu och Bä över, 
eller ha ett elefanttema med faktaböcker om elefanter och 
Babarböcker och sätt dit en elefantnalle, osv.  



Led besökaren runt genom att skapa attraktiva lockplatser. Dessa 
identifieras genom att gå besökarvarvet och se vart ögat tittar. 
Dessa platser/hyllor måste vara visuellt attraktiva för att faktiskt 
locka besökaren hit.  
Det betyder att dessa hyllor måste frigöras så att många böcker kan 
vändas utåt och att det görs genom att tänka färgsättning på 
omslagen. Man kan också fundera på om man behöver placera en 
attraktiv avdelning här, tex deckare i hörnan. 
Skapa en snitslad bana runt i biblioteket utifrån de två främsta 
besökarvarven, ett som börjar i barn och slutar i fack, och en som 
börjar i skönlitteratur och slutar i fack.  



Låt inte hyllor stå tomma. Gör att de ser välfyllda 
ut genom att vända böckernas ansikte framåt.  
På facklitteratur är det också tacksamt att 
överraska med tema ”tittskåp”, dvs att u hyllan 
lägga in ett moment/sak som representerar 
hyllan. T ex en fotboll bland fotbollsböckerna eller 
dansskor bland dansböckerna. Viktigt att man inte 
gör för många och att man byter ut lite då och då, 
och att man i samband med detta också gör 
denna hylla extra attraktiv genom att vända 
böcker.  



Tänk på vilka hyllor och vad som är i blickfånget, 
det är era viktigaste ytor att hålla efter. 



Öppna upp in till barnavdelningen.  Filmsnurran blockerar hela avdelningen där 
den står idag. Använd gaveln till en temaexponering för att locka in i 
avdelningen. 

Bra temaexponering. Fundera på 
placeringen då man nu kommunicerar 
en klocka och sedan samhälle och 
sedan exponeringen. Ögat/besökaren 
uppfattar att det hänger ihop. 
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