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Biblioteket ligger på ett fantastiskt läge. Men med 
baksidan mot centrum blir det för de flesta att man 
möter ”baksidan” först. Då är byggnaden ganska 
osynlig och så länge det är löv på träden är 
skyltarna inte synliga. Inte förrän man kommer 
fram till själva ingången ser man biblioteksskylten. 
Den är dessutom ordentligt sliten och smutsig. Hela 
fasaden känns ganska sliten och som om ingen 
sköter om byggnadens exteriör.  
  
Själva ingången/dörrarna är anonyma. 
Öppettiderna skulle med fördel kunna 
kommuniceras här. Dessutom skulle man kunna 
affischera på fasaden alternativt på en 
trottoarpratare om vad som är aktuellt i biblioteket. 
De stora skyltfönsterna under biblioteksskylten 
används inte heller.    



När man kliver in i huset möts man först av en 
stor intetsägande entré som behöver en allmän 
uppfräschning och ljussättning.  
•  Sätt gärna spot som leder in till biblioteket för 

att skapa en sk landningsbana.  
•  Rensa bland alla skyltar och lappar som 

hänger vid entrén.  
•  Ta bort pilarna mot återlämningen.  
•  Ta bort roll-up som inte ens är 

marknadsföring för biblioteket.  
•  Välj ut ett budskap att affischera och sätt då 

hellre 4 av samma så det bildar en större 
skylt. 

•  Helst av allt skulle man vilja ta bort de vita 
glasväggarna så att entrén blev större och 
mer inbjudande.   

 
Rensa bland alla lappar som 
sitter uppe. Det är för många 
budskap för att de ska 
uppfattas. Förmedla 
budskapen enkelt och 
positivt. 
Vad är stolens syfte? 
Eftersom många missar 
återlämningen bör hela 
väggen göras mer tydlig, 
med en större skylt och 
mindre plotter. T ex skulle 
hela väggen kunna målas 
svart. Ta bort snurran med 
foldrar och sätt hellre dit 
veckans boktips. 
 

Återlämning	  



Som första intryck finns det en hel del ytor som används men inget blir tillräckligt WOW 
och sticker ut. 
Glasmontern direkt till vänster missar de flesta besökare på vägen in eftersom den ligger 
innan besökaren har stannat upp och landat. Dessutom är det en glasmonter som inte 
uppmuntrar till besökaren ska ta dessa böcker. Eftersom den också står framför ett 
fönster blir intrycket stökigt. Ta hellre bort hela montern men återanvänd de goda 
temaidéerna inne i biblioteket i fackavdelningen, på en gavel eller på ett bord i rummet. 
 
Skåpet längre in till vänster uppmuntrar mer till nyfikenhet. Flytta fram detta en aning så 
det kommer i fokus och vänd en aning så att besökaren möts av det bättre, se dock till 
att inte skapa en baksida för de som sedan går ut utan låt exponeringen växa bakom 
också, tex kan sagogosedjur får hänga i rep tillsammans med böcker.  
Tänk också på att hyllan längs ut mot gång är het – utnyttja till att vända fler böcker  
 

 Bordet direkt till höger är en superbra placering avd ett aktuellt tema. Se till att 
 exponeringen är vänd mot de två riktiningar som besökaren går. Nu är det inte 
 vänd mot någon. Och att det inte blir för platt. Ta i mera och ta bort dukar. 

 



Hela biblioteksrummet upplevs en aning mörkt och 
instängt. Dels pga det låga taket och belysningen som 
används där det inte finns mycket luft mellan tak och 
hyllor.  
Det finns en stor potential att se över hela strukturen i 
lokalen hur hyllorna är placerade för att öppna upp och 
leda besökaren runt mer naturligt. 
 
Däremot utifrån de förutsättningar som finns med 
existerande lokal och struktur är navigeringen bra med 
skyltar som visar var jag ska gå för att hitta de 
övergripande kategorierna. Och entrén och autostradan 
i mitten är öppen och inbjudande.  
 
För att verkligen locka besökaren längst ner kan de två 
hyllorna längst ner användas till detta syfte. Skapa 
utrymme att vända böcker i samma färgskala mot 
besökaren. 
Ljudbokshyllan bör göras tydligare dels med skylt och 
dels genom att hyllan inte känns tom 
 



Det finns en enorm potential att locka besökaren in i 
de djupa hyllorna genom att på håll visuellt dra 
besökaren med frontade böcker i just de hyllorna.  
 
I deckarhörnan kan man dessutom skapa en känsla 
med en inspirations/tema exponering på golvet. Den 
kan också bidra till att dra besökaren så långt in så 
man upptäcker att deckare fortsätter (eller rättare 
sagt börjar) runt hörnet.  
 



Likaså har den yttersta hyllan i gångarna ett jobb att 
locka besökaren neråt. OBS! på båda håll. 
Se till att dessa ytor är attraktiva med bokomslag utåt 
och att varje hylla får ett färgtema. Vid platsbrist vänd 
endast yttersta raden. 
 
 
 
 
 
 
Det gäller även huvudgången som inte bör ha en 

       ”baksida” 
 
Utnyttja pelarna till navigering.  
 

Hälsa	  



Var konsekvent när man vänder böcker i hyllan mot 
besökaren. Håll linjer och var medveten om hyllans 
bäste plats. De viktigast att fokusera på är hyllan 
längst ut för att dra besökaren in och längre ner i 
lokalen, samt den andra hyllan därför att det är där 
besökaren stannar upp då den klivit in i gången.  
 
Se till att inte ha några tomma hyllor! 
 
Bra med teman på gavlar!! Men glasmontrar är inte 
tillgängliga och uppmuntrar inte besökaren att låna 
det temat som exponeras. Använd öppna bord. 
 



Den enormt stora disken uppmuntrat inte till dagens 
moderna ”mobility” tänk om att möta besökaren där den 
befinner sig och har ett behov. Kan dock mjukas upp 
genom att skylta ”FRÅGA HÄR” och att ta bort den 
avskärmande skärmen vid ena disken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berätta vad som händer här, så alla kan lockas dit. 
 

NYSS	  
ÅTERLÄMNAT	  

Nyss	  återlämnat	  



En härlig temaexponering för inspiration på 
bord eller olika kuber saknas, kan med 
fördel placeras där snurran står och flytta 
snurran till ytan längre in.  

Ett fantastiskt träd står i barnavdelningen. Det 
slukar dock en del belysning så mer belysning 
behövs för att göra det ljust och inbjudande. 
Barn kräver mer visuella intryck och det blir därför 
än mer viktigare att fronta böcker med omslaget 
utåt mot besökaren för att locka. Det ska göras i 
barnens ögonhöjd och inte uppe på hylla. 
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