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Eftersom det är beslutat att Finspångs bibliotek ska flytta 
till andra lokaler med ny inredning etc, är förslagen 
inriktade på mindre åtgärder där även omstrukturering av 
avdelningar uteslutits.  
Däremot är de principer som åtgärderna bygger på även 
applicerbara i nya lokaler.  

Bra med öppettider på dörren. 
Dock för många budskap på 
vänster sida, där några A4 
dessutom har för mycket text för 
att någon ska uppfatta budskapet. 
Här ska det vara korta snabba 
budskap, väldigt få stannar och 
läser.  
BRA teman i skyltfönster! Och 
äntligen någon som snappat upp 
Halloween temat. Fönsterna blir 
dock väldigt platta och skyltningen 
kommer ej i ögonhöjd och i 
blickfånget. Ta i mer och gör högre 
exponeringar, tänk stora höga 
bokhögar. 



Bra idé med att lyfta fram personalen på en bra yta tidigt 
i lokalen! 
 
Superbra med aktuellt tema direkt när man kommer in 
och placerat precis i blickfånget då man stannar upp för 
att ta in lokalen.  
Ta bort skylt med ”Låna gärna” – gäller i hela biblioteket. 
Måste vi berätta för besökaren att de får låna böckerna 
har vi exponerat fel.. Dvs vi har gjort en exponering som 
uppfattas som en skyltning/installation som man inte får 
röra och förstöra, och inte som inspiration till att låna.  
Ta i och gör det maffigare – fler böcker och lägg gärna 
några högar med böcker. Ta i genom att samla och 
fokusera (tänk färre med värre) alla halloween 
exponeringar på ETT (detta) ställe. Flytta ihop 
exponeringen med dockan bakom och med böckerna där 
uppe.  
 
 
 
 
Tänk på att detta är en del av första intrycket. Dvs en 
papperskorg, en tom vagn, maskiner och en hel del 
lappar/skyltar.  
Eftersom temaskyltningen finns till vänster blir det totala 
första intrycket OK.  
 



Från landningsbanan/entrén är det svårt att navigera då det inte finns 
någon kommunikation alls om vilka avdelningar jag har framför mig eller 
lägre in i biblioteket. Pelaren in till barnavdelningen skulle kunna ha en 
skylt där det står barn.  
 
Ingången till barnavdelningen är inte speciellt barnslig. Bra med 
temaexponeringar som en indragare, men tänk på vem som är mottagaren. 
Exponeringen behöver vara lägre för att vara tillgänglig. Och återigen ta i 
mer.  
 
 
 
 
Affischer utspridda lite här och där skapar ett stökigt och spretigt intryck 
och budskapen blir svårare att uppfatta. Ta bort och prioritera vilket 
budskap (ETT) som ska vara veckans/månadens/halvårets budskap och låt 
detta ta mer plats.  
 
Gaveln är den hetaste yta och dessutom är hyllorna placerade så att alla 
gavlar agerar som indragare i avdelningen. Det är extra viktigt att dessa är 
attraktiva, vänd böcker med omslaget utåt för att locka besökaren in och 
för att förklara vad som finns i hyllan. Välj ut böcker med samma färgtema 
i omslaget och som representerar hyllan. Om möjligt skapa teman och låt 
en rekvisita överraska. Tex om vi väljer ut elefantböcker i en gavel, sätt dit 
en nalleelefant som barnen når. 



Gör myshörnan mer tillgänglig. Flytta ut lekbordet och 
stolarna. Det finns plats för dem längre ut i avdelningen.  
Istället för att ha en soffrygg i blickfånget kan små boktråg 
placeras här.  
Vänd soffan i 180 grader för att öppna upp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vänd böcker på hyllorna längre ner så det hamnar i 
målgruppens (barnens) ögonhöjd och räckvidd 
 
Samla ihop tavlorna på en vägg – effekten blir större.  



Kommunicera vad som finns en trappa upp. Det ska 
vara läsbart från entrén. T ex på väggen eller från 
taket. 
 
Förklara vad som finns i hörnan och vad som finns 
på snurran (ta bort låna gärna skylten). 
Ta bort raden av böcker i ställ på hyllan och samla 
ihop en hög och några böcker i ställ i hörnan och välj 
böcker i samma färg. Ta bort blomman – den hör 
inte hit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det enda man läser i trappan är en skylt om 
sagoläsning tillsammans med en tom plastficka 
bredvid.  
Det gör att man tror att en trappa upp är det bara 
sagoläsning så är jag inte intresserad av det så går 
jag inte upp (om jag inte känner till biblioteket sen 
tidigare). Budskapet är felplacerat. Ta bort. 
Ta bort den tomma plastfickan.  
 
Bra och kul med veckans tips i trappan. Sätt dig ngn 
bok till så man inte känner att man tar den sista 
boken, så kommer fler våga ta. 
 
 
 
 

	  	  Manga	  
Skön	  &	  Fack-‐	  
li/eratur	  



Tänk på vilka hyllor som är mest i blickfånget och som ska locka 
besökaren in i avdelningen. Prioritera dessa genom att vända fler 
omslag utåt. 

Samla affischerna till en utvald plats som blir som en stor 
anslagstavla. Kan förstärkas genom att man målar en stor ruta i en 
annan färg där man placerar alla planscher.  
 
Väggen i hörnan kan då användas till ett passande litterärt citat.  “Citat”	  

Ta i!  
Och om det ska vara 
en affisch över 
bordet ska den höra 
ihop med 
exponeringen. 

Håll linjer i hyllorna och var 
konsekvent med vilka rader som 
används för att vända böcker, och 
tänk färgsättning. 



Det första man ser när man kommer upp från trapporna bör 
vara det mest attraktiva för att skapa ett positivt intryck.  
Bra med Nyhetsstället! 

Gavlarna är viktiga att använda som indragare.  
De bör också representera vad som finns bakom i hyllorna.  
”Nyss återlämnat” är som smågodis och är bra som indragare 
men kommer lite bort eftersom det inte berättas att det är 
detta.  
 
Bra vägg med 7-dagars lån. Men berätta för besökaren vad 7-
dagars lån är. 7-dagars lån som budskap berättar inte fördelen 
utan faktiskt nackdelen med böckerna. Fördelen är ju att de är 
superheta/nyheter. Skriv detta med stor bokstäver över hyllan! 
Ta bort papperskorgen som står på den hetaste ytan. 

Mest	  populära	  



Gå besökarvarvet och se vilka hyllor 
som är i blickfånget, dvs de hetaste 
hyllorna och jobba aktivt i dessa hyllor 
med att frigöra yta för att kunna 
vända omslag utåt och se till att det 
ständigt är välfyllt.  
 
De högsta hyllorna bör dessutom 
användas för att vara en skylt till 
kategorin som finns i hyllan. Välj 
”rätt” böcker att vända. 



Igen, använd de översta hyllorna på de höga hyllorna till att locka från håll och förklara kategorin.  

Använd gavlen till en 
temaexponering, som här t ex mat. 
Och ställ in en gryta eller dylikt. 
Vänd fler böcker och välj böcker 
med samma färgtema på omslaget.  



Det finns en stor potential till att skapa ett musik rum.  
Med tanke på flytten kan en småskalig och enkel åtgärd vara att 
sätta fyra LP omslag i hyllorna där ett hyllplan är borta. För att 
skapa attraktiva fönster. 

Bra med teamexponeringar! Det gäller generellt i hela biblioteket 
att det lockar med olika teman. Superbra.  
 
Ta gärna i lite mer. Vid pasta bordet kan fler böcker, tidningar få ta 
plats, t ex bok om Italien. Ställ dit en korg med härlig pasta.  



TACK. 
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