
Biblioteksbesök 
Söderköping 

Åtgärdsförslag Oktober 2013 



Byggnad som syns och sticker ut jämfört med 
omgivningen med sin kulör – bra! Stinsen skylt 
syns också tydligt, men kräver att alla 
förbipasserande vet vad Stinsen är och vad 
som finns i huset.  
På en mycket otydlig skylt, med en kulör som 
inte syns på håll, kan man läsa Bibliotek. Dock 
skyltas inte allt som finns i byggnaden. T ex 
finns inte Café och Turistinfo med.  
Inte heller förmedlas det på fasaden om vad 
som händer just nu i bibliotek. Väggen vid 
bokinkastet är en bra vägg att använda till 
detta. Den är också bra placerad för alla de 
som endast lägger en bok i inkastet och går 
igen. De kan då påminnas om att nästa vecka 
händer det här på biblioteket som kanske är 
intressant för dem och en drivande faktor till 
att återkomma. Viktigt är att denna skylt/vepa 
blir tillräckligt stor eller att man använder 4 st 
affisch storlekar typ 50x70 med samma 
budskap som då blir som EN skylt. 
 
Rensa upp en del vid ingången, 
det finns t ex några gamla  
pelare som inte används,  
och gamla tejpbitar sitter  
i fönstret.  



Bokinkastet är en service och ett mervärde för besökaren som 
borde lyftas fram bättre.  
Rama in bokinkastet genom att tex måla en stor ruta i ”stinsengult” 
runt om och där det står något om 24 timmars bokinkast. Dvs lyft 
fram det som en service och inte med ett ”negativt” formulerat 
budskap som Öppet när Stinsen har stängt. Eftersom det faktiskt är 
möjligt att lämna här även när stinsen är öppet. Låt istället en stor 
affisch eller vepa på väggen vara indragare – Aktuellt på biblioteket 
(som nämnts på föregående sida)  

BOKINKAST	  	  
24H	  Öppet	  

Utnyttja fönsterna till att skylta, speciellt dem 
som är utmed busshållsplatsen där många står 
och väntar. Det är ju ett gyllene tillfälle att 
marknadsföra biblioteket till många.  
Skylta upp något aktuellt eller tema, eller gör 
hyllorna extra attraktiva då de syns utåt. Och 
framförallt, dra inte för gardinerna utan låt folk 
få se in i biblioteket och uppleva verksamheten 
från utsidan för att lockas in! 



När man kliver in i byggnaden finns en mindre entré som är 
gemensam för alla hyresgäster. Här finns en anslagstavla som är bra 
placerad och bra strukturerad.  
Men som första intryck av Stinsen möts man sedan av en BAKSIDA av 
en hylla. Hyllan är framförallt skyltad från att upplevas inifrån 
turistinformationen. Hyllan måste även skyltas med en framsida mot 
entrén. Denna kan/bör vara gemensam, dvs biblioteket bör också 
finnas synligt här. Håll er gärna till ETT tema där böcker, affischer, 
infoblad och saker kan samsas. Tänk dock på att hålla ihop hyllan inte 
bara genom ett tema utan att tänka raka linjer, vertikalt och färg. Ta 
bort infoblad OVANPÅ hyllan, här ska det vara rent.  
 
Det finns tider på Stinsen har öppet men inte turist och bibliotek. Då 
blockeras ingången med flera olika barriärer och skyltar det står 
stängt på. Detta sänder inte några positiva eller välkommen senare 
signaler. Ta bort vagnen som är överflödig och sätt hellre upp ett rep. 
Byt ut skyten ”Stängt” till ”Vi öppnar klockan 10.00” eller liknande. 
Och är det dessa förhållande på morgon och kväll så har två olika 
skyltar, tex en som säger ”Välkommen imorgon kl 10.00”  



Visa vägen till biblioteket, genom att sätta upp en text som 
säger bibliotek på den röda väggen ovanför ingången till 
biblioteket.  
 
Entrén in till biblioteket känns mörk. Bör lysas upp bättre och 
dessutom saknas det ngt WOW. Ett alternativ är att minska 
eller flytta disken en aning inåt och därmed skapa yta för en 
wow-exponering i mitten. Ett enklare alternativ men dock 
inte lika kraftfullt är att använda platsen vid pelaren för att 
skylta upp något spännande. Detta för att dra in besökarna i 
biblioteket och att ge dem ett positivt första intryck av 
biblioteket. Nu känns platsen framför trappan som en sluss 
utan att något attraktivt fångar intresset. 
 
 

BIBLIOTEKET	  



Mediejukeboxen är mycket bra placerad och blir en egen 
avdelning med den enhetligt gröna väggen tillsammans 
med den tydliga och rena skyltningen. BRA! 
 

 
Återlämningen ser ut som en stökig lagerplats av vagnar. 
Återlämningen är för många besökare kanske det enda de 
upplever och ser just vide det besöket och då gäller det att 
inspirera till något nytt. Rensa upp och ställ bort vagnarna 
alternativ sätt för ytan. Väggen bakom eller bredvid borde 
skyltas upp med ”Våra favoriter” eller ”Nyheter” för att 
locka till något mer. Skapa en tydlig egen yta för 
återlämning + våra favoriter.  
 
 



Hyllorna främst i biblioteket är mycket bra utnyttjade. De är väldigt ”heta” ytor i biblioteket och bör 
som de här gör, utnyttjas till att visa böckernas framsida och att lyfta fram ett tema.  
 
Dock kan temat i hyllan gärna välla över till gaveln för att få än mer effekt. Så istället för att ha 
samma tema i en glasmonter vid pelaren kan detta flyttas till gaveln. 
Detta skulle också bidra till att minska motorvägskänslan som finns in i biblioteket och ner till det 
lilla huset längst in. Det måste hända saker på vägen.  

Istället för informationsskylten skulle pelaren kunna användas 
till att skriva ”fråga här”. Ta bort affischer.  
 
Platsen där den nästan tomma vagnen står och också en 
mycket het yta i biblioteket och bör användas på rätt sätt. Fyll 
vagnen och berätta vad som finns i. 



Hyllan för Nyheter har hamnat på en riktigt död och undanskymd 
vägg. Flytta den eller låt den komma fram genom att flytta 
snurrorna så de inte skymmer samt sätta en text på väggen. 
 
Placeringen av bokstället i skönlitteratur är bra. Det skulle dock 
kunna lyftas fram ännu mer genom att välja böcker som går i 
samma färg, och att skylten som förklarar vad det är blir större. 
 
Ta bort prydnadsak. Har ingenting med det som presenteras 
nedanför på gaveln att göra. 

Nyhet!	  



Skapa inspiration i hyllorna och tänk på 
att de främsta hyllorna syns för alla 
förbipasserande – vänd åtminstone en 
rad vertikalt med böcker här.  
 
Facklitteratur är också tacksamt att 
skylta fram ett tema antingen i hylla eller 
på gavel. Välj ut vissa gavlar på 
motorvägen att få ta mer plats (dock inte 
alla – då blir det julgran) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deckarna som är en attraktiv avdelning 
har placerats långt in utifrån 
”mjölkperspektiv”. Dock är avdelningen 
inte så tydlig. Den består av två sidor 
samt slåss med en stinsenvägg och med 
en ungdomsaffichering. Skapa hellre ett 
deckarrum och lyft fram deckare på 
väggen – tex en viss författare eller nya 
deckarböcker. Om det är mjölken kan det 
med fördel skyltas bättre så man ser det 
från entrén genom text på vägg.   

Deckare	  



Stinsenväggen är en kul och trevlig vägg men 
passar bättre in i den gemensamma entrén. 
Denna väggen borde istället få representera 
barnavdelningen. Barn är trångt och det är svårt 
att skapa ett inspirerande intryck inne i 
avdelningen, då kan väggen vara ett mycket bra 
alternativ. Skriv t ex barn med stora bokstäver 
och/eller måla väggen med något häftigt 
barnmotiv alternativt bokstäver på ett kul sätt. 
Detta barnmotiv kan med fördel sedan också 
flytta in avdelningen, speciellt på väggen längst in 
som dessutom syns ända nere från 
biblioteksentrén. 
 
Ta bort böcker uppe på hyllorna! 



Idag finns det lite tavlor och figurer utspridda i 
avdelningen för att skapa stämning, när de ter sig så 
utspritt så ger det bara ett plottrigt och tafatt intryck. 
Samla ihop för att skapa effekt, t ex samla alla tavlor på 
EN vägg, så att alla småtavlor tillsammans utgör en stor 
tavla.  
 
Se också till att figurerna på hyllan här ihop med böckerna 
nedan. Är det en Alfons på hyllan så skapa ett tema av 
Alfons, annars låt mjukisen vara en leksak och lägg ner 
den i sittmiljön. 

Gör myshörnan mer mysig och 
inbjudande och gör läsandet mer 
tillgängligt genom att lägga fram travar 
med böcker i soffan, och några kuddar. 



Dem attraktiva spelen får ta en plats som fanns 
över. Flytta dem till den lediga dator platser och gör 
en ”spelhörna” utav det. Och lägg istället upp lite 
böcker på det lilla bordet. Alternativt ta bort och 
istället lägg dit mjuka sittpuffar för att mjuka upp 
den ganska stela miljön i barnavdelningen. 
 
Lyft fram nyheterna bättre. Det finns utrymme på 
väggen att göra det mer synligt. 

Nya	  böcker	  



Denna dansbana skulle kunna utnyttjas 
till att exponera ett tema som 
attraherar ungdomarna ner i 
avdelningen + att det kan synas utifrån 
busshållsplatsen.  
Ta bort papperskorg i blickfånget. Gäller 
generellt angående papperskorgar som 
står i mängder överallt och på bästa 
yta. Ställ på logiska platser vid bord 
eller infodisk etc.  
Det mest attraktiva nyheter/favoriter 
står längst ner och syns inte förrän man 
klivit in i hörnan. Använd det som 
lockbete in i avdelningen och gör det 
synligt från håll.  
Använd gavel till att exponera 
inspirerande tema.  



Tidningarna är svårt att hitta till och syns inte 
förrän du kommit runt hörnet och in i 
avdelningen. Dessutom är dagstidningar och 
magasin åtskilda på olika plan. Samla alla 
tidskrifter i ett ”rum”. Om magasin flyttas ner 
kan hyllorna bakom pelaren placeras så att man 
ser tidningarna och därmed lättare hittar till 
avdelningen. Sätt också upp en skylt för att 
visa var avdelningen finns alternativt skriv det 
på pelaren. 
 
 
 
Tänk på vilka hyllorna som är i blickfånget och 
som bör vara extra attraktiva. Passa på att 
vänd fram böcker och på en plats i hyllan som 
lockar ögat mest. 

Tid
n
in
gar	  



Övre plan har en enorm potential. Tänk på att 
skapa ett bra första intryck här också. Gör en 
exponering i samband med utställningen som går i 
samma tema Använd gärna kuber i olika höjder. 
Den bör vara till vänster då man kommit upp. Låt 
soffan få tala för sig själv och ta bort växt och 
glasmonter härifrån.  
 
En het yta när man kommer upp är gaveln på 
tidskriftshyllan. Använd denna! Sätt hållare på 
vägg där tidskrifter kan sättas i. Välj ut tema, tex 
trädgårdstidningar och ställ tre stora korgar på 
golvet fulla med äpplen. Flytta sittmöblerna så att 
man kan blicka ut över ”balkongen” och ta bort 
den glasmonter som skymmer utsikten (syns ej på 
bild)  



I magasinsdelen behöver det inte se tråkigt ut. Speciellt vid 
barnlitteraturen som är en hylla som verkligen syns och där 
böckerna ofta är visuellt attraktiva. Samla ihop böckerna så att ett 
”fönster” i mitten kan vändas upp. 

Ta bort glasmontrarna. Det inbjuder 
inte till läsfrämjande eller lust att ta 
böckerna,  och känns dessutom 
museum.  



Ta vara på lokalrummet och skapa verkligen ett rum i 
rummet av avdelningen.  
Lyft in Hus i Söderköping i rummet och använd det som 
indragare. Flytta hyllan längst ut till vänster och sätt in 
husen. Gör den bakre väggen attraktiv som en tavla, och 
sätt upp et STOR lokalkarta någonstans. Behövs det mer 
yta så utöka avdelningen – det finns plats att ta.  



TACK. 
Petra Trobäck 
Email: p.troback@gmail.com  
Mobil: 0732-32 15 11 
Följ mig på facebook: “Det attraktiva biblioteket” 


