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Bibliotekshuset går inte att missa, men lätt att missa att 
det är ett bibliotek om man inte vet det, då skylten smälter 
in i byggnaden och syns knappt.  
 
Den moderna fasaden med glas ingjuter förtroende (läs 
förväntningar) att upplevelsen när man kliver in ska vara 
ljus och modern. Tyvärr möts man av en gemensam entré 
utan ett tydligt budskap och med en mörk hall framför 
biblioteksdörrarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förstärk belysningen framför entrén för att förstärka den 
välkomnande känslan.  
Ta bort pekpinneskyltarna helt från fönsterdörrarna. 
 
Bra med två ”talare” på båda sidor om entrén som berättar 
vad händer i biblioteket just nu.   



Städa undan bland de olika ställen till höger och 
använd den gamla disken till att ge ett tydligt 
budskap. T ex förstärk det nuvarande budskapet 
bokbytarbord genom att hänga upp större skyltar i 
tak ovanför disken, skriv med text på disken och 
lägg fram massor med böcker. Skapa en 
interaktivitet där besökaren kan skriva sin 
recension/tips att sätt i den boken de läst och byter 
in. 
Måla gärna om disken i en ljusare modern färg. Dels 
för att lätta upp entrén men också för att skapa den 
moderna känsla man förväntar sig. 
 
 
 
 
 
På den andra heta ytan i entrén hittar vi den 
attraktiva kopieringsmaskinen med en hel del 
uppklistrade lappar.  
Denna plats kan med fördel utnyttjas till att berätta 
vad som händer just nu i biblioteket t ex med en 
stor bildskärm. 
 
Flytta kopieringsmaskinen till andra sidan vid den 
vita väggen där med mer smälter in, men samtidigt 
får en framträdande plats. Markera gärna platsen 
med att skriva texten Kopiera här på väggen.  
 
Det är synd att inte hela anslagstavlan får plats på 
ena sidan väggen fundera om det skulle räcka med 
den vänstra sidan. PÅ väggen till höger skulle jag 
vilja se en härlig text om bibliotekets uppdrag och 
vision som svarar på varför finns ni till för oss! 
 

BOKBYTAREN	  



Ytan vid utlåning känns en aning stökigt.  
Ta bort mattorna och skärmen.  
Placera papperskorgen så den inte får den mest framträdande 
platsen.  
Fäst spjut på utlåningsstationerna där påsarna kan hängas upp 
och blir mer lättillgängliga och synliga.  
 
 
 
Fundera på om det är dags att måla om och uppgradera 
färgskalan på de målade ytorna i biblioteket, ljusare pasteller 
känns moderna och dessutom ljusare. Använd kuberna och 
rondellerna till att kommunicera avdelningarna som ligger i 
närheten. Se nästa sida. 



Biblioteket är stort och från entrén omöjligt att navigera och 
veta vilket håll man ska gå för vad. Förutom barn som ligger 
synligt direkt till vänster. 
 
Skriv de viktigaste huvudkategorierna på kuberna och 
rondellerna för att hjälpa besökaren att hitta. Tänk på att 
texten måste vara stor så det verkligen syns på håll. 

Barn	  

Skönläsning	  

Fakta	  

Tidningar	  

Stenväggen till vänster suger ljus och är mörk, det är 
svårt att lockas in till vänster i lokalen när allt det 
härliga ljuset är till vänster. 
Undersök vad ni kan göra med väggen, tex 
ljussättning utöver det vanliga 



Bra med en inspirationsexponering på hetaste platsen när man klivit in, och bra med 
kuber som skapar ett tempo i skyltningen.  
Finns potential att ta i mer. Desto större biblioteksrum i övrigt desto mer måste man 
ta i. Det ska verkligen var iögonfallande när man kliver in.  

Ska det vara en permanent plast för 
Nyheter så tänk stora vepor från taket 
där det står NYHET på. Eller utnyttja 
platsen till en mer säsongsbetonad 
exponering som byter skepnad ung 4-6 
ggr per år. Detta skapar mer vitalitet och 
upplevs mer som ett aktivt bibliotek som 
inspirerar mig till något nytt. 
Nyhetsplatsen kan då flyttas in en aning 
till vänster som ett nyhetstorg – fortsätt 
tänka stora vepor från tak där det står 
NYHETER! 
Görs denna ändring tar man helt bort 
Just nu pelaren. Som med sin gula färg 
inte riktigt stämmer överens med övriga 
biblioteket. 
 
Låt då tema/säsongsexponeringen få ta 
ordentligt med plats. Ta in en stor julgran 
med höga av böcker och hårda paket 
runt om, en härlig fåtölj med juliga filtar 
och kuddar, ett par tofflor och i fåtöljen 
ligger in uppslagen bok och läsglasögon 
på som man lagt ifrån sig då man gick 
och koka knäck. 
 

NY
HE

TE
R


NY
HE

TE
R


NY
HE

TE
R




Utnyttja gavlarna för att hjälpa besökaren att navigera 
bättre. De vita skyltarna på vitt med liten text 
försvinner och är inte speciellt synliga.  
Skriv istället med stor svart text och sätt det vertikalt. 
 
Ta bort mattorna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här hände det mycket och ingenting. 
Rensa.  
Ta bort pall och bord 
Flytta navigeringsskylten direkt till ingången, eller till 
hissen eller vid en infodisk.  
Besökaren ska kunna se utan karta var det ska ta sig 
till de större avledningarna härifrån.  
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Gavlarna ska användas för inspiration och för att berätta för 
besökaren vad som gömmer sig i hyllorna bakom. Gavlarna är 
extremt heta ytor som hela tiden kräver underhåll så de är 
välfyllda och inspirerande. Fronta böcker i linjer, Omslagen ska 
hålla samma färg och variera lite genom att lägga en hög med 
böcker sidan om en i ställ. Ställ eventuellt dit en rekvisita om det 
passar för att överraska.  
 
Eftersom gavlarna är så konstruerade att de endast syns rakt 
framifrån vilket inte är optimalt utifrån hur besökaren rör sig i 
lokalen. Då blir det extra viktigt att utnyttja den första hyllan för 
att göra samma jobb som gaveln, dvs locka och representera 
hyllan.  



Här finns det inget som berättar för mig varför jag ska 
gå ner i gången, finns det jag söker här? Eller ser det ut 
att vara något annat intressant? 
 
Fundera på om ni ska skylta vertikalt med kategorin. 
Eller om ni ska använda två av gavlarna till en 
temaexponering som lockar. 
 
Längst ner i gången bör det vara något visuellt 
attraktivt, det kan vara en bild, text eller exponering 
 
Hyllan ytterst mot gången bör man också fokusera på 
för att dra besökaren hit. Fronta böcker. 
 
 
 
 
 
 
När man frontar böcker bör man: 
Välja omslag i samma färg 
Fokusera på ögonhöjd. 
Hålla linjer och göra vertikala avbrott 
 

Teknik	  



Ta gärna ut svängarna mera och skapa rum i rummet. 
Exempelvis musikrummet där man gjort en början 
genom noterna för att hänvisa till avdelningen. Här kan 
man skriva MUSIK för att vara tydlig och sedan inne i 
rummet låta vägarna fyllas med noter, eller kanske 
tapetsera med gamla LP-omslag eller musikplanscher. 
 

Musik	  
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