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Biblioteket har en tydlig fasad och entré. Entrédörrarna 
har få och tydliga budskap.  
 
Öppettiderna hade dock kunnat vara tydligare så man 
uppfattar dem innan man står framför dörren, t ex på 
högersidan av väggen. 
 
 
 
 
Skyltfönstret har store potential. Istället för blommor bör 
det visas böcker. Håll ett tema och se till att det kommer 
upp i höjd och inte blir platt! 

Biblioteket	  
mån-‐fre	  10-‐18	  



Första intrycket blir extra viktigt i ett mindre bibliotek och här finns 
det enkla åtgärder att göra som bör prioriteras.  
Ta bort den plottriga anslagstavlan på ”entrédörren” och låt här 
endast vara ETT budskap, beroende på affischen storlek kan det 
hellre vara två eller fyra affischer med samma budskap som 
tillsammans ger intrycket av EN affisch med ett tydligt budskap. 
Flytta de andra delarna av anslagstavlan till den andra anslagstavlan 
inne i biblioteket som har en bra placering, i bakflödet.  
De heta nyss återlämnat vagnarna flyttas till väggen direkt till höger, 
ramas in och ges en tydlig rubrik på väggen. 
 

Väggen till vänster är också attraktiv och med sin 
placering bakom lämna och låna själv-disken bör denm 
inspirera till läsning man inte planerat, t ex VÅRA 
FAVORITER; TIPS, NYHETER. Måla en fyrkant på väggen 
i en utmärkande färg och skriv med stor text högst upp 
vad det är och sätt tavellister för böckerna. , t ex röd 
med svart text och svarta tavellister eller svart med vit 
text och lister. Enkelt och effektivt! 
 

Våra	  favoriter!	  
____________	  
____________	  
____________	  
	  



Barnavdelningen har också några enkla åtgärder som kan 
skapa ett helt nytt intryck. 
Rensa ovanför hyllorna – började man redan göra när jag var 
där J 
Se till att gaveln man möts av är tydlig och inspirerande, har 
ett budskap, håller raka linjer och lockar till nyfikenhet – 
några åtgärder gjordes direkt på plats som t ex rensa 
skyltarna och placerade de två skytarna i linje nedanför 
varann. Öppna upp lådan för att skapa nyfikenhet. 
 
Eftersom barnavdelningen är ett eget rum finns det en 
fantastisk möjlighet att skapa en inbjudande entré, t ex 
böcker som slingrar sig runt, med några sagogosedjur som 
hänger tillsammans med en bok.  
 
Fortsätt med att lyfta fram den härliga färgpalletten i 
lamporna. Måla bordet, byrån ta in kuddar och mattor för 
mjukare sittning. 



Gör en tydlig avgränsning mellan barn och ungdom som idag 
flyter in i vart annat. Ungdomar vill inte förknippas med 
småbarn! Skapa två rum av rummet där barn är först och 
ungdom längst in.  
 
Skapa överraskningar och teman i hyllorna. Speciellt I hyllan 
längst ner i hörnet för att locka dit. Ex, lyft fram några street, 
skate böcker och sätt upp en skateboard mot väggen . Eller 
lägg in en ridhjälm bland hästböckerna 
 
Fronta fler böcker och se till att de är  
färgkombinerade. Då får de ett starkare visuellt  
uttryck. Våga lägga böcker på hög i hyllan! 
 



Var medveten om de heta hyllorna och galvar som syns på 
håll och därmed har ett jobb att se lockande ut. Samt är 
placerade i huvudgången som många går förbi.  
Rensa ovanför hyllorna – det syns inte. Använd det till att 
överraska samt guida i hyllan, dvs att igelkotten står i hyllan 
tillsammans med frontade böcker om skog och natur. Att 
radion står i ögonhöjd i hyllan för teknik eller musik osv. 



Vänd översta raderna för navigering och för att locka in 
besökarna  
 
Utnyttja det fantastiska skrivbordet till ett 
inspirationsexponeringsbord för ett tema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementera samma hyllprinciper för lokala rummet. 
Samla gärna de gamla böckerna med fina ryggar och 
gör något vackert av dem. Lägg en filt i gungstolen och 
lägg en stor vacker hög med gamla böcker bredvid. 
Samt samla de bruna mapparna så det blir en mer 
visuell struktur i hyllan. 



Bra med temabord och nyhetssnurra! 
Gör bordet lite mer levande med en trave med böcker, 
se till att de i ställen har samma färg i omslaget. 
 
Glasmonter står lite dumt till, stänger inne hyllan för 
mycket. Glasmonter känns dessutom som ett förlegat 
museum. Idag uppmuntras och vill besökaren ha 
interaktivitet och tillgänglighet.   
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