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Vadstena bibliotek ligger i en fantastik gammal byggnad. Det 
är dock tungt att komma in; tunga dörrar och dörrar som inte 
står öppna. Det känns därför som om det är stängt.  
Ingen vägledning när man klivit in genom huvudentrén om 
var biblioteket är – sätt upp vägledningsskylt så jag får en 
bekräftelse att jag är på rätt väg och var jag ska gå.  
Ett tomt tidningsställ ger ingen välkomnande känsla. Fyll på 
eller ta bort. 
Skapa en mer inbjudande entré. Mer belysning krävs – det är 
för mörkt vid entrén och man dras inte dit.  
Marknadsför vad som händer i biblioteket med en 
trottoarpratare, t ex för att berätta om ett biblioteksevent 
eller service som man vill lyfta fram. 
Använd vägg över dörr alternativt bredvid för att bjuda in, 
skriv Biblioteket eller Välkommen. 
 
Rensa bland alla affischer på entrén. Ta bort och by ut affisch 
med liten text. Här finns det inte tid att läsa! 
Gör öppettiderna större. 
Ta bort lappen om bokförsäljning och ta bort vagn. Här kan ni 
med fördel skapa en inspirerande fönsterskyltning/ 
”installation” ex träd/gran med böcker och med högar med 
böcker på golv runt.  
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Det första intrycket när man stiger in är också ganska 
mörkt. Mer belysning krävs för att skapa en inbjudande 
känsla.  
Bra med kaffemaskin och sittplatser hör för att uppnå 
den mötesplatskänsla men vill eftersträva. Interaktionen 
kan dock ökas genom att flytta hit dagstidningarna. 
Lägg tidningar på caféborden. 
Flytta nyheter och ställ dit dagstidningar tillsammans 
med mjuka fåtöljer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelaren är en superhet yta och bör inte användas till 
foldrar. Använd pelare till ”våra bästa tips”. Belys 
pelaren extra. 
 
Förstärk kassförsäljningen med att exponera massor 
med väskor nedan för skyltexemplaret som man kan 
plocka av (istället för att behöva fråga i disken och 
personalen ska gå och hämta) 
 



Flytta försäljningen av böcker, de upptäcks inte förrän 
man lämnar biblioteket och då ska det mycket till för 
att gå tillbaka för att handla.  
 
Dessutom har vagnen en baksida är det man ser då 
man går in i biblioteket. Använd ytan till inspiration/
installation kopplat till säsong och biblioteket. 
 
Flytta bokförsäljningen till infodisken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skapa känsla genom ett lämpligt citat på väggen 
bakom alternativt lyft fram (väldigt kort) en av era 
unika fördelar eller service, t ex ”besök oss på www.” 
 
Håll er till få budskap på disken. 
Berätta vad man gör vid disken ”Fråga här” 
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Generellt är biblioteket svårnavigerat och instängt, dvs 
placeringen av hyllorna är gjort på ett sätt så det blockerar 
både syn och flöde. Däremot känns inredningen fräsch, hel 
och ren och utgör en ok bas att arbeta med. 
 
Öppna upp in mot fackavdelningen och skapa rum. 
Skylta bättre för navigering, med fördel kan bokstäver 
klistras på vägg och pelare istället för skyltar som inte 
passar. 
 
Ta bort skyltarna barn och vuxen.  
 
Använd vägg till Nyheter! Sätt upp tex tavellister på vägg, 
rama in väggen genom att måla en stor ruta in en färg 
 
De planerade glaskuberna för studier kan med fördel placeras 
mot fönsterna. 
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Oavsett om man flyttat om eller inte finns det några principer 
som bör åtgärdas omgående: 
Se till att det händer saker på vägen som lockar besökaren ner i 
gångarna. Använd gavlarna för att sticka ut. Berätta varför jag 
ska gå längre ner i gången. Antingen att med en skylt berätta 
vilka kategorier som finns i hyllorna (som kan läsas på håll) 
eller exponera en intressant gavel.  
I blickfånget på en därmed het yta längst ner i gången är 
personaldörr – flytta en hylla mot väggen så att man ser en 
bokhylla istället för en dörr.  
Se till att raden längst ut mot gången är attraktiv, dvs fronta 
böcker här i en vertikal rad. (det finns plats) 
 
Att gallra betyder inte att vi ska lämna tomrum- besökare gillar 
inte tomma hyllor – däremot ger det möjlighet att fronta fler 
böcker som ju är mer lockande än ryggar. Välj gärna ut böcker i 
samma kulör, det ger ett starkare visuellt intryck 
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Ett tomt vitt rum som en sluss lockar inte besökare att gå in/
igenom. Använd rummet till som ni föreslagit utställningar så 
rummet får liv och blir lockande.  
Flytta om så att man igenom valven kan skymta att det finns 
böcker i rummet.  
Ta bort dörr in till magasin och skriv Öppet Magasin alt Gamla 
böcker på väggen där inne till vänster så man förstår vad det 
är. 
 
Raden med hyllor skymmer återigen vad som finns längre in 
och det finns inget som lockar besökaren att gå längre in i 
rummet. Flytta om! Och kortsiktigt se till att hyllorna sim syns 
är attraktiva så de så mycket som möjligt lockar in. 
 
Gör ett rum i rummet längst ner av t ex Deckare/spänning. 
Måla rummet svart och skriv spänning stort på väggen så det 
syns på håll (om de blockerande hyllorna flyttas om).  
 



Se över ytor som är i blickfånget och som har en uppgift att 
dra besökaren ditåt. De ska se attraktiva ut! 
 
 Behöver man skriva ”låna gärna” på en skylt så 

betyder det oftast att besökaren inte vill låna 
dem och att man inte skyltat det tillräckligt 
attraktivt. Skapa ett kollage istället för att rada 
upp böckerna. Låt skylten säga ”Favorit Poesi” 
ställ upp ca 4 böcker med samma färg på 
omslag och lägg resten i några travar bredvid. 
 



Ta bort skylten barnavdelning som hänger i taket vid infodisken och skriv istället det på 
väggen som syns från entrén.  
Bra idé med sakerna som hänger i rep från taket – de drar blicken till sig och förmedlar 
barn. 
 
Den mest attraktiva gaveln är tom! exponera en temaexponering på gaveln med hjälp av 
tavellister och ett litet bord.  
 
Samma problem finns i barnavdelningen som i övriga biblioteket, dvs att det är blockerat 
och stängt av hyllornas placering. Öppna upp!  
Låt hela barnavdelningen bli mer visuell – jobba med en vald kulörpalett på cirka 4-5 
färger som återfinns på listen och djuren överst på hyllan. OBS! att listen och djuren inte 
har samma färg utan djuren ska sticka ut. De behöver dock inte ha sin riktiga färg utan 
ska utgå från den valda paletten. Arbeta med färger på väggar och pelare det kan  tex 
vara bokstäver (hela alfabetet) som står med olika storlekar, färger, versaler och gemener 
etc.  
På vägg i gång kan man  
också sätta boktips! 
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Skapa en sagohörna/tält. Ta bort sofforna och lägg massor med mattor 
på golvet (gärna överlapp), bygg en liten scen/trappa där man kan sitta 
på kuddar, sätt textilier på väggarna (t ex på plywood-skivor). Häng 
lampor i taket, tex rislampor i olika kulörer. Gör böcker tillgängliga här 
inne. Ha en vägg med några utvalda favoriter. 
 
Flytta småbarnsavdelningen så den finns utanför sagohörnan, till den 
idag ”döda” ytan. (flytta ungdom ut till skönlitteratur eller skapa en 
unga vuxna rum bort från barnavdelningen.  
I småbarnsavdelningen ska det finnas både soffor där vuxna och barn 
kan sitta tillsammans samt mindre bord och stolar där barn kan sitta 
själv och pyssla, läsa, rita etc. 
Skylta i barnens höjd. Ta bort böcker längst upp.   

Öppna upp så man lockas in i hörnan. 
Flytta datorerna så de står mot fönster 
och vägg. 
Flytta barnfakta hit och skapa en yta för 
lek/kreativitet (lego, experiment etc.)  
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