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Norrköpings bibliotek ligger i en härlig retrobyggnad, som pga sin 
betongklädnad känns grå. Även biblioteksskylten smälter in i det 
gråa. Fasaden skulle må bra av att lyftas upp med färg, t ex att just 
biblioteksskylten är i en knallig färg och att fasaden mot busstorget 
får en färgglad skylt med antingen ”bibliotek” eller bara några stora 
bokstäver. Eller symboler för vad som finns i biblioteket. 
 
 
 
 
 
De stora fönsterna på nederplan är som stora skyltfönster ut mot 
förbipasserande men utnyttjas inte till detta. Skyltningen i fönstret är 
endast riktat inåt och känns pyttig i förhållande till fönsternas 
storlek. Texten som står på fönstret är dessutom till en skyltning 
som är borttagen. Istället för att visa en stor grön växt och baksida 
av några böcker bör man göra en skyltning, det kan vara ett berätta 
om ett författarbesök med att ställa dit en fåtölj, lampa, bord med 
massa böcker och en skylt om vilken författare det är och när, några 
böcker från denna författare osv. Bygg upp miljöer! 



Den svarta nyhetshyllan är bra placerad men var tydlig 
med vad det är. Ta bort böcker ovanpå hyllan och sätt 
hellre dit en eller två skyltar som talar om att här hittar 
du ”Nyheter”. Bra att alla böcker är frontade – gör hyllan 
mer attraktiv genom att placera böcker med samma färg i 
en och samma hyllsektion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locka sedan vidare in i biblioteket genom att utnyttja 
hissväggen bättre, kan ev målas i en färg som syns eller 
att man i alla fall sätter dit en stor text som förklarar vad 
man hittar här samt fler hyllor med böcker och se till att 
de sitter i linje så det blir en tydlig struktur på väggen. 
 
 

BÄSTA	  TIPSEN	  



Navigeringen från biblioteksentrén är 
bristande och det finns ingen information 
om vad som finns en trappa upp. Använd 
pelaren för att berätta detta. 
 
Även cafét är otydligt skyltat, vilket kan 
göras på väggen in mot gången. 
 
Likaså barnavdelningen skulle dels kunna 
få en skylt men även genom en tidigare 
och större inspirationsexponering för barn 
bör synas bättre för att locka in barnen.  
 
 
Ta bort figurerna ovanför entrén och sätt 
istället ett härligt citat eller skriv helt 
enkelt välkommen med text på väggen. 
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Gångarna ner mot ungdom upplevs väldigt ödsliga och det finns 
inget som lockar besökaren ner. 
 
Ta bort den gröna växten. Och låt en temaexponering på ett bord 
dra ner besökaren.  
Utnyttja pelarna att skriva vilken avdelning jag befinner mig i. 
 
Utnyttja gavlar till att skapa temaexponeringar, välj ut ett par 
gavlar i en gång som sticker ut extra.  
 
Sätt tavellister för att kunna exponera böcker på gavlarna. Tänk 
på att böckerna ska representera vad som finns i hyllan. 
 
Fundera på placeringen av datorerna mitt i gången för att få bort 
sladdnästet. 
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Öppna upp in till skönlitteraturen och se till att hyllan som 
är ytterst lockar besökaren in, samt berättar vad som finns 
här. 
Fronta hela eller så mycket som möjligt i denna hylla 
(platsen ser ut att finnas för att göra det). 
 
Tänk på att hyllan som vetter ut mot gatan i fönstret är en 
del av ett skyltfönster – se till att fronta så mycket böcker 
som möjligt och att göra en tavla av omslagen genom att 
välja omslag som är i samma färg. 
 
 
I hyllgångar som är längre än 2 sektioner bör det finnas 
ett vertikalt avbrott så att ögat stannar upp i hyllan. 
Se till att de böcker som vänds i varje hyllsektion har 
samma färgskala för att göra ett visuellt starkare intryck. 
 
 



En fantastisk vägg som skulle kunna nå 
sin fulla potential om man berättade vad 
som fanns här, samt satte upp 
tavellister på väggen bredvid hyllan för 
att sätta upp representativa vackra 
böcker. 
 
 

Serier	  

Kul linje i golvet som lockar besökaren nedåt i gången. 
Utnyttja också gavlarna del för en eller ett par 
temaexponeringar, dels för tavellister för att ha böcker på och 
att exponeringen längst ner kommer i fokus och drar 
besökaren till något attraktivt.  
 
 



Bokförsäljningen som möter en när man 
kommer upp för trappan känns tom. Ta 
bort hyllorna och använd hellre ett bord 
med en stor korg full med böcker och en 
tydlig skylt köp en bok för 10:-,  om det 
blir mycket böcker ställs ännu en stor korg 
på golvet vid bordet som fylls med böcker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det första som möter besökaren då den 
kommer upp för trappan är biografiväggen. 
Detta är en superhet vägg, så fundera om 
biografi är den rätta kategorin här. Om det 
är det så ta bort de två skyltarna och sätt 
en stor text på väggen istället. 
Bra att lyfta fram ngn aktuell på ett bord 
bredvid. Ta bort duken och vad tydlig med 
vad budskapet på bordet är.  
 
 

B iog rafier 	  



De stora ytorna när man kommer upp kan antingen 
användas för att skapa stora tema exponeringen – de 
måste dock fylla upp och ta plats för att göra intryck. 
Ett annat alternativ är att lyfta fram avdelningar och 
skapa mer ytor mellan olika fackavdelningen och på 
så sätt skapa mer rum i rummet. 
 
Utnyttja de olika temarummen till att skapa 
inspiration. Antingen på gavel eller inne i hyllorna på 
de hyllor som är i blickfånget. 
 
Musikrummet kan också bli mer inspirerande genom 
att hela väggen kläs med gamla LP-skivor eller noter. 
 



Massor med potential att arbeta 
med heta ytor, dvs gavlar och 
hyllor i blickfånget för att locka 
besökaren vidare och att berätta 
vilken avdelningen det är. Gå en 
runda och markera vilka hyllor 
som är heta och jobba aktivt 
med dessa, se till att de är 
attraktiva genom att vända 
böcker med samma färg och 
tema. 
 
Utnyttja också pelarna att 
berätta vilken avdelningen man 
är på 
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Heta väggar som saknar kommunikation.  
Berätta vad det är så lockar det fler! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hela denna plats mot fönster skulle med fördel 
användas till läsplatser istället för mörka hyllor.  
 
Det kräver dock en omstrukturering av hela överplan. 
Så länger kan man flytta bort de första hyllorna så att 
det öppnas upp. 
 

Nyss	  återlämnat	   Nyss	  återlämnat	  



Tidningsavdelningen är härligt placerad mot de stora 
fönsterna. Inredningen gör dock att det stänger ute 
ljuset och känns som ett magasin snarare än en 
öppen och ljus läshörna.  
 
Se över om inredningen kan bytas ut. 
Och försök placera dagstidningarna i mitten och 
sittplatserna runt om.  
 
 
 
Ta bort växterna – de gör miljön tyngre! 
Sätt upp ett bra citat på pelaren. 
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