Studieresa till danska bibliotek 23-25 maj 2016 för
bibliotekschefer i Östergötlands och Jönköpings län

Deltagare:
Maria Alexiusson, Lena Axelsson, Katinka Borg, Urban Bäckström, Elisabeth Cserhalmi,
Ann-Christin Ekelund, Thomas C Ericsson, Anya Feltreuter, Sanna Godenäs, Johanna
Hagelin, Birgitta Hellman-M., Johanna Hellstrand, Linnea Hermansson, Birgitta Hjerpe,
Ingrid Loeld Rasch, Kerstin Olsson, Peter Åkesson.
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Program
Måndag 23/5
07:00 Avresa från Linköping (alt. Mjölby McDonalds vid E4, och Ödeshög Östgötaporten)
08:30 Avresa från Jönköping Eurostop
09:30 Fikapaus i Värnamo Hamburgerhill
Ca 11:30 Färja Helsingborg – Helsingör
13:00 Lunch på Kulturvaerftet Spisehuset
14:00 Guidning Kulturvaerftet
16:00 – 20:00 Fortsätter resan till hotellet i Herning: Scandic Regina
Tisdag 24/4
10:00 Guidning på biblioteket i Herning
14:00 Guidning på biblioteket i Billund
16:30 Avresa till Århus där vi övernattar på Radisson Blu Scandinavia Hotel
19:00 äter vi tillsammans på restaurang Dauphine i centrala Århus
Onsdag 25/4
Besök på Dokk1 i Århus och kl 11:30 får vi guidning där, som tar cirka 2 timmar
Ca 15:00 Hemresa
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Reflektioner efter studiebesök på biblioteken i Helsingör, Herning,
Billund och Århus
Urban Bäckström, Vadstena bibliotek
Danska bibliotek är mycket målinriktade, verksamheten styrs upp av formulerade, förankrade
mål (exempel Helsingör), av allt att döma styrda av politiska viljor och prioriteringar.
Däremot tycks danska bibliotek inte vara styrda av planer, biblioteksplaner, medieplaner,
tillgänglighetsplaner etc. De bibliotekarier, som visade oss sina bibliotek, talade mycket om
mål, visioner och framtid… men jag tror aldrig de sa ordet ”plan”.
Danska bibliotek styrs med fast hand, både av politiker och av chefer. Även om man inte har
det vi förr kallade befattningsbeskrivningar så är varje tjänst noggrant reglerad till sitt
innehåll, hur många timmar de olika arbetsuppgifterna får ta. En heltidstjänst på ett danskt
bibliotek är 37 tim/vecka. I exempelvis Herning är det vi förr kallade ”yttre tjänst” 6
tim/vecka och heltidstjänst. Personalen sitter i tysta kontorslandskap, behöver man tala i
telefon, går man ut…
Danska bibliotek har tydligt fokus på det man kallar bibliotekets nya roll, upplevelser,
performances, möten mm. Merparten av resurserna läggs på att uppfylla denna roll. Ett dansk
bibliotek av medelstorlek har också en rejält tilltagen ”utvecklingsenhet”.
Bibliotekets nya roll, att tillhandahålla upplevelser, är till sitt innehåll mycket avancerad. I
Helsingör exemplifieras detta av en stor utställning om experimentell lyrik och en utställning
om Thomas More´s Utopia. Danska bibliotek sätter stor tilltro till besökarnas kulturella och
kunskapsmässiga kompetens.
Bokbeståndet kommer i andra eller tredje hand, inget onödigt och/eller överdrivet
sorteringsjobb. Bokuppsättning sköts av ett inhyrt företag, det finns inte en enda prick på
bokryggarna, hylluppställningen är grovt sorterad även på ett stort bibliotek. I exempelvis
Aarhus står alla böcker om sjukdomar i en svit, man gör ingen sorteringsskillnad på om
böckerna handlar om barnsjukdomar eller idrottsskador…
Danska bibliotek, mest tydligt i Herning och i Aarhus, har avskaffat ”disken”, den fasta punkt
där bibliotekarien finns tillgänglig för att handleda besökare, svara på frågor etc. Denna
uppgift löses på danska bibliotek med hjälp av ”mobila biblioteksvärdar” som svarar på de
vanligaste frågorna (var är toaletten?) och av ”mobila bibliotekarier” som vägleder i
mediaflödet.
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Danska bibliotek fokuserar inte på tillgänglighet (men det finns hiss), eftersatta grupper,
genus, specialanpassade medier, lässtimulans mm. Möjligen har den danska skolan ett större
ansvar för barnens läsutveckling och skolan har troligen också bra resurser för detta arbete.
Det finns ingen motsvarighet till svenska biblioteks utbud av talböcker eller storstil eller
lättläst för vuxna eller äppelhyllor eller språkpiller eller…
Min viktigaste reflektion är – naturligtvis – att danska bibliotek, även ett stort sådant som det i
Aarhus, satsar rejält på barnavdelningen. Det verkar som om bibliotekets viktigaste målgrupp
är småbarnsfamiljer. Barnavdelningen har mycket stora ytor där det finns plats för lek och
rörelser. Det finns en om än inte helt uttalad medvetenhet om att motorik och
inlärning/läsning hänger ihop. På barnavdelningen intar bilderböckerna en mycket stor plats.
Danska bibliotek, som man säger, censurerar inte några böcker eller lässtilar, därför har man
exempelvis genreindelat ”dreng- og pigeböger” något som förmodligen skulle vara komplett
omöjligt på ett svenskt bibliotek.
Sammanfattningsvis är min upplevelse, återigen, att danska bibliotek bejakar läsningens lek
och lust. Men med det lite darriga tillägget: för vilka?
Som exempel på läsningens lust och lek har jag som illustration till dessa reflektioner valt en
bild på ”Laesefedusen”. Han är en liden abe som bor på det nyinvigda biblioteket i Billund.
Det är barnen i Billunds skole klass1 som skänkt Laesefedusen till biblioteket. Laesefedusens
uppgift är att vara mjuk och söt och inbjuda till böckernas värld, till lek och fantasi, till hopp
och skutt. På min fråga vad ”fedusen” betyder, fick jag svaret, det betyder ingenting, det är ett
ord som barnen hittat på. Alla känner redan Laesefedusen.
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Och så allra sist, vilket är allmänt känt, danska bibliotek har fortfarande mycket bättre anslag
än svenska. Jämför jag Helsingör med Vadstena vad avser personalstyrkan och i proportion
till kommunernas storlek, så skulle biblioteket i Vadstena ha tio heltidstjänster, vi har fyra…

Peter Åkesson, bibliotekschef Tranås Stadsbibliotek
Helsingör
Här har man på ”Varvet” tittat bakåt i historien för att få med sig det förflutna – och på så sätt
även fått med sig invånarna som från början var motsträviga mot satsningen – i form av
Kronborgs slott. Shakespeare och Hamletmuseum var också smart upplagt som utöver pjäser
satsar på samtidens forskning och människor som engagerar sig i shakespeare i vår samtid –
och i Danmark. Förankringen (passande ord) i det lokala också givetvis i namnet och historien
om skeppsvarven, att ta med historierna om båtarna och människorna in i det nya bygget –
liksom också med Bamse in på barnavdelningen osv.
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Herning
Öppenheten i det första planet ger plats för besökare att se allt som finns och få överblick över
allting. Här finns exponering, aktiviteter och information för att på nedre plan erbjuda hyllor
och möjligheten till utlån – och att gå på djupet…

Billund
Barnen i centrum i Lego-Mekka. Internationell och vänlig prägel med aktivitetsytor och barn
som verkligen lekte på platsen – klättervägg precis bredvid Krimi-hyllan.
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Dokk1, Århus
Formatet är enormt och nästan avskräckande. Inuti är också ytorna enorma – bibliotekarier
som sätter upp böcker på hyllor etc lär gå många meter/arbetsdag…. Men här finns också
väldigt mycket folk och framför allt studenter som nyttjar biblioteket och finns i stort sett
överallt. Flexibla och genomtänkta ytor, enorma resurser och möjligheter, vänligare inomhus
än den strama och futuristiska arkitekturen antyder från utsidan. Lite glåmigt ljus på vissa håll
i lokalen… Kanske en eller annan kvadratmeter i onödan – överallt fanns det luft och plats.
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Sanna Godenäs, Eksjö bibliotek
Helsingör
Brukarundersökningar, borde vi jobba mer frekvent med. Vad vill kommuninvånarna ha?
Vilka målgrupper har vi i närområdet? Livsstil? Dra nytta av lokalsamhället.
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Anya Feltreuter, Mjölby bibliotek
Helsingör
Roligt att höra hur de arbetar med litteratur, språket och
lokalhistoria. På bilden syns språkövningen "vokalator".
Ett sätt för barn att leka med ord genom att byta plats på
vokalerna.

Herning
Det som slår mig är hur de arbetar med bemötande och biblioteksvärdar. Och inre bara i teorin
utan jag upplever att det verkligen är så när.vi står i bibliotekets foajé. Något att lära av!
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Billund
Härligt att komma till ett alldeles nytt bibliotek!
Roligt att barnen har fått ta plats, men var finns
de vuxna? Och var kan man dra sig tillbaka om
man vill ta det lite lugnt?

Dokk1, Århus
Roligt att få se det som vi gör så länge om!
Fantastiskt vilka ytor och vilka möjligheter. Och
så mycket folk! Dock var personalen (av
förklarliga skäl) inte lika synlig som i Herning.
Kändes på många sätt mer som ett museum än ett
bibliotek.
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Maria Alexiusson, Gislaveds bibliotek
Helsingör
Deras initiativ att lyfta fram litteraturen tycker jag märktes på flera bra sätt. Genom
utställningar, skyltning, affischering och gestaltning av rummet. Jag tänker t.ex. på
Shakespearebiblioteket, citaten på hyllgavlarna och utställningar. Att t.ex. inte bara ha äldre
litteratur om Shakespeare utan att också samla på det som skrivs nu och i framtiden, för att
bevaras.

Herning
Intressant fokus att möta besökarna. Att ha en värd som går ut och hälsar på besökarna och
frågar om de behöver hjälp t.ex. Det kändes som om besökarna hade stor tillgång till
bibliotekets lokaler. Dels i hur skyltning var utformad och likaså tilltalet i de olika skyltarna,
både fysiska och digitala.
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Billund
Väldigt mycket lek. De hade lyckats att bygga biblioteket så att det syntes att barnkultur är ett
prioriterat område i Billunds kommun, med visionen att Billund är barnens huvudstad. Aktiva
kulturella upplevelser och att lära sig genom kreativitet var tydligt.

Århus
Mycket rymd i hela byggnaden. Väldigt mycket folk som satt i biblioteket och som rörde sig i
biblioteket. Övervägande del av dem var studenter. Dokk1 fyller helt klart en viktig funktion i
alla dessa studenters liv.
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Johanna Hagelin, Motala bibliotek

Helsingör
Från Helsingörs bibliotek tar jag med mig begreppet
läslust istället för skönlitteratur. Det känns mer
lockande och inte lika stelt. Sedan gillade jag de korta
citat från olika böcker som man hade tryckt på
bokhyllornas kortsidor. Det gav en ytterligare
dimension till hur man jobbade med litteraturen och
texterna som en del upplevelsen.

Herning
Mitt starkaste intryck från Herning hur man har
koncentrerat samlingarna till en del av biblioteket, här
stod de nere i Dybet. Ett för mig helt nytt, men mycket
intressant, sätt att tänka kring hur bibliotekets
verksamhet ska byggas upp.
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Billund
Billund var barnens bibliotek och det märktes. Jag
gillade hur man låter barnen finnas genom nästan
hela biblioteket. Det gula vandgula band i golvet
som började vid entrén var ett bra sätt att leda
barnen in i biblioteket.

Århus
Aarhus var en plats med mycket yta som var fylld med otroligt mycket olika sorters aktivitet.
De besökare som stod ut och syntes var alla studerande som satt överallt, men också
barnfamiljerna.
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Ingrid Loeld Rasch, Norrköpings stadsbibliotek
Helsingör
Mitt främsta intryck av det biblioteket är att de
hade lyckats med att ha olika verksamheter där
människor kan få utlopp för sin kreativitet utan att
det stör någon annan. Bilden visar ett rum som
avskärmats från det övriga biblioteket med en
glasvägg. Innanför glasväggen kunde barn skapa
och leka och låta.

Herning
Även här var det en mycket kreativ miljö med
olika verksamheter. Här sitter några ungdomar
uppkrupna i en egen vrå. Många fler såna platser
fanns. Och så är det förstås den snygga och
medvetna skyltningen som jag minns. Och deras
organisationsform. Mycket inspirerande.
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Billund
Biblioteket var imponerande. Litet och mysigt.
Lockade verkligen till kreativitet, men främst i
form av lek. Jag tycker att det blev lite för mycket
busfabrik och undrar hur böckerna ska kunna ta
plats i det här roliga rummet. Kanske är det en
obefogad farhåga? Bilden föreställer entrén till
biblioteket och jag blev sugen på att göra något
liknande - ett annorlunda sätt att gå in i
biblioteket på. För den som vill.

Aarhus
Det här biblioteket var ju fantastiskt och det finns
mycket att berätta. Jag väljer att visa en av de
många tydliga skyltar som fanns på väggar och
pelare. Det var mycket tydligt vart man skulle gå
beroende på vad man hade för behov.
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Kerstin Olsson, Regionbibliotek Östergötland

Kulturvaerftet Helsingör
Utställningen Digital litteratur av Rasmus Halling Nilsen
På Kulturvaerftets bibliotek är litteraturen i centrum. Två stora litteraturutställningar pågår när
vi besöker biblioteket.
En utställning om/med digital litteratur, författaren Rasmus Halling Nilsen, hans verk fanns
på posters med handskrivna kommentarer, ljudmedier, på olika skärmar, i dator plus en
diktaggregator som framställde unika texter utifrån författarens samlade verk, när man skrev
in sin e-postadress.
Den andra utställningen handlade om
Utopia. En av Helsingörs nyanlända söker
efter Utopia, skapar nytt ur befintliga källor,
får inspel från besökarna, ger ut en tidning
som heter Utopisten.

Del av utställning RHN

Styrka: tydlig organisation och utställningsdesigner.

17

Utställning Utopia
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Hernings bibliotek
Hernings bibliotek har uppdrag som centralbibliotek (motsvarigheten till svenska
regionbibliotek) och ansvarar för kompetensutveckling av bibliotekspersonal i kommunerna
runt omkring, inklusive Århus bibliotek.
Entréplanet ägs av besökarna helt och hållet. Gott om plats att sitta med egen dator eller för
grupparbeten. Café. Medier ser man i temautställningar och på barnavdelningen. Handledning
finns på bestämda tider som t.ex. it-hjälp, boka en bibliotekarie. Mitt i stråket finns livs
levande ”biblioteksvagter” som svarar på frågor som tar 5 minuter eller mindre. För mer
tidskrävande frågor får man boka en bibliotekarie.

Biblioteket är "meröppet" och då bemannas det av
en "papp"vagt. Skämt åsido, man hänvisas till biblioteksvagten.dk som är motsvarigheten till
vårt Fråga biblioteket.

I källaren står det mesta av de 450 000
medierna enligt dewey-systemet, som ett
enda stort magasin.

Styrka: genomtänkt, professionellt,
öppet.

19

Billunds bibliotek
Billunds bibliotek är alldeles nytt, invigningsfesten med 1200 besökare var bara två dagar
innan vi kom. Fokus på barn, eftersom det ligger i ”Barnens huvudstad”, granne med
Legoland.

Entrén till Billunds bibliotek

Mycket yta för de minsta att leka, upptäcka, pyssla, lära.
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Maker-tisdag, med 3D-skrivare m.m.

Biblioteket är meröppet 07-24.
Bokmaskin – gör intresseval och du får förslag på läsning.
Styrka: Ljust, öppet, gott om plats för människor och aktiviteter.
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DOKK1, Århus
Århus nya folkbibliotek DOKK1, (Århus statsbibliotek är universitetsbibliotek), är byggt mitt
i trafikbruset, tåg, cyklar, parkeringsplats, och snart också stop för lokaltågen. Påminner starkt
om en flygplats. På väg...

Grå cement och svarta hyllor kombinerat med motljus från alla håll gör det lite svårt att
överblicka.

22

Surt, ur funktion, jag hade gärna velat ha en liten dikt ur diktmaskinen. Jag får lyssna på en
uppläsning istället från Lyrikporten.

Många program varje dag, just den här dagen:
skrivstuga, vad är VR och hur kan ditt företag dra
nytta av det, musikklubben, läxhjälp matte, sociala
medier, pappas lekstuga, öppen rådgivning till
nyanlända, jobbsökarklubben, Wordpress träff, morfa
dig, studiecafe, Maker-onsdag, appcafe m.m.
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Studenter, studenter, studenter… gillar att sitta här och jobba.

En stor kopparcylinder hänger ner från taket. Varje gång ett barn föds på Århus BB ljuder
den. Två barn föddes under vår rundvandring kunde vi höra.

Inspirerade – fyra olika bibliotek, mycket olika men alla intressanta.
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Linnea Hermansson, Boxholms bibliotek
Helsingör
Fascinerande hur de använde hela bibliotekslokalen till utställningen och att barnavdelningen
integrerades i temat.

Barnavdelningen Utopia

Herning
En tydlig känsla av service och besökaren,
snarare än låntagaren i centrum. Tydlighet
gentemot besökaren.

Bibliotekarie med väst
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Billund
Barnen i centrum.

Barnavdelningen

Århus
Besökare besökare besökare! Jag
uppskattade också tydlig skyltning.

Studenter och skyltning
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Ann-Christin Ekelund, Värnamo stadsbibliotek
•

Helsingör

•

Herning

•

Billund

•

Aarhus

Fyra bibliotek fyra varianter – lika och olika.
Bilderna och jag kommer inte riktigt överens… Tror dock inte jag hittade några unika motiv,
så jag lämnar dem och redovisar i ord.
Tre iakttagelser som var generella för alla fyra biblioteken
Det jag vill lyfta fram allra först är hur jag upplevde att kompetensen genomgående lyftes
fram på alla fyra biblioteken. Det var tydliga skyltningar på diskar, på skyltar och på
personalen med budskap som
•

Fråga här

•

Fråga mig

•

Mm

I dessa tider när vi i fler och fler samhällsfunktioner mer och mer gör varandras jobb gillar jag
när specialkompetens lyfts fram på ett tydligt sätt vilket jag upplevde på samtliga bibliotek vi
besökte. Det borde vara helt självklart, men är dessvärre inte det för närvarande. Därför tycker
jag det kändes så bra och hoppfullt att kompetens lyftes som en resurs och ett
konkurrensmedel.
Ett annat generellt intryck var att biblioteken nyttjades som den naturliga samlingsplatsen för
medborgarservice – det gillar jag!
När det gäller tillgänglighet är däremot inte Danmark det bästa landet att hitta
utvecklingsidéer i.

Helsingör
Den specifika iakttagelsen här får bli Shakespeare-avdelningen och då inte för samlingen av
Shakespeare-litteratur, utan för tanken att samla underlag kring det nutiden tillför när
Shakespeare lyftes fram i nya uppsättningar på teater, i TV eller andra sammanhang. Vilka
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influenser hade en regissör som satte upp en Shakespeare-pjäs idag osv. Att på detta sätt
samla historia och nutid till en framtida skatt känns svindlande.

Herning
Ja, här är det skyltningen och organisationsstrukturen som jag tar med lite extra och vill lyfta
fram. Det gedigna arbetet med skyltning fysiskt och strategiskt fångade mig totalt! Att koppla
tydliga mål som de gjorde med att sätta upp en procentsats för hur mycket som skulle vara
utlånat från varje skyltning var bingo för målarbetet tycker jag. Att jag sedan har svårt att säga
om det var 40% eller 80% som var målet skyller jag på språkförbistring och oavsett vilket
gillar jag tankesättet.
Herning blev min absoluta favorit alla kategorier.

Billund
Är man bibliotek i Legolands mecka är det ju ett jättebra val att fokusera på barnavdelningen.
Allt var ju dock så nytt, det t o m luktade målarfärg, att det känns lite svårt att avgöra vad som
är bra här. Härliga ytor och utrymmen, men än lite svårt att se innehållet… Det ska bli
spännande att följa utvecklingen och se hur läsningen, berättelsen och boken får sin plats här.

Aarhus
STORT!!! Ytor, ytor, ytor…!!! Mina generella iakttagelser gäller givetvis även här, men i
övrigt har jag svårt att lyfta fram något ”bibliotiskt”. En fantastisk lekplats med ”hållplatser”
DOKK1 runt och även världen runt eftersom varje del anspelade på en kontinent, men den
skulle lika gärna kunna vara runt ett köpcentrum. Fantastisk konst, men även den skulle ju
kunna vara på vilken annan samhällsinstitution som helst t ex ett sjukhus.
Bakom dessa tankar och tangenter finns Ann-Christin i Värnamo kommun som härmed
avslutar med ett stort Tack för en spännande och intressant resa och för trevlig och givande
samvaro.
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Thomas C Ericsson, Kinda bibliotek

Helsingör
Shakespeare och The
Danish Play ständigt
närvarande. Orden i
rummet. Samtidspoesin
kommenterar samhället.

Herning
Biblioteket är en andlig
oas. Ett rum för att vila
från det ständigt
pågående bruset.
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Billund
Billund är barnens
huvudstad. Biblioteket
präglas av färg och form.
Biblioteket är ett rum för
fritid, lek och
upplevelser.
fremtidensbibliotek.dk

Århus, DOKK1
De publika ytorna
dominerar.
Boksamlingen har en
underordnad del i
verksamheten.
Framtidens bibliotek utan
böcker? Hur förs
berättelserna och
kulturarvet vidare?
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Birgitta Hjerpe, Norrköpings bibliotek

Helsingör
Litteraturen som konstform både fysiskt och
digitalt. Intressant samarbete med författare.

Herning
Intresseväckande och genomtänkt exponering
av samlingarna.
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Billund
Hur man skapar rum för digital slöjd på en
liten yta.

Århus
Alla dessa fantastiska "trappor" som gör att rummet kan bli en scen eller ett ställe att hänga
på.
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Katinka Borg, Regionbibliotek Region Jönköpings län
Mina reflektioner från biblioteken vi besökte tar samtliga sin utgångspunkt
informationsdisken samt hur man valt att uppmärksamma besökarna på att man finns där för
deras skull. Skälet till detta är att jag funderar en hel del över anslag, gestaltande och mötet i
biblioteken. Under året då vi arbetat med projektet Meröppna bibliotek i Jönköpings län har
värdet av detta aktualiserats ytterligare.
Kulturvaerftet Helsingør
Den här traditionella bilden av infodiskar och upptagna bibliotekarier harmonierar inte alls
med bilden vi fick av ett
bibliotek som vill lyfta fram
och låta berättelsen och
litteraturen genomsyra rummet
och verksamheten. Där borde
infodiskarna vara minimala och
utsprida i lokalerna och
bibliotekarierna "flyta runt"
bland hyllorna för de spontana
och personliga samtalen.
Vid vårt besök var besökarna få
och skötte sig själva, då kan det
vara praktiskt att ha en infodisk
att jobba med annat bakom.
Men hur enkelt och självklart är
det att "bare støre"?
En möjlig förklaring kan vara att man befinner sig mitt i en organisatorisk förändringsprocess.
Från transaktion till relation.
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Herning
Innan biblioteket öppnar med betjäning har man framför infodiskarna tydlig och bra
information om att det är självbetjäning som gäller samt en hänvisning till den digitala
tjänsten "bibliotekavagten.dk".
Upplevde det som
oerhört professionellt,
med respekt för
besökarna och den
egna kompetensen.

Har föreslagit att man
i meröppna
biblioteken skulle
informera om "bibblan
svarar" när de är
obemannade men
hittills inte någon som
lockats av idéen. Blev
därför väldigt glad när
jag såg det praktiseras.
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När biblioteket öppnade med betjäning klockan tio var det redan kö vid infodiskarna och
aktiviteten fortsatte under den stund vi var där. Förutom de två bibliotekarier som för tillfället
tjänstgjorde i informationen fanns det värdar ute i biblioteket. De var inte bibliotekarier och
fångade upp den typ av frågor som inte kräver det.
Det var genomtänkt och anpassat för den verksamhet man vill driva och det sätt man vill möta
sina besökare.

Billund
I Billund har man en kombinerad disk
för biblioteket och borgarservice. Inte
rakt i blickpunkten när man steg in men
tydligt synlig lite till vänster.
Eftersom biblioteket nyss nyöppnat med
fokus på barnen föreställer jag mig och
hoppas, att man kommer finnas mer ute
i rummet än bakom disken.
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Aarhus
I Aarhus låg Borgarservice tydligt skyltat direkt till höger när man kom in i huset. Rakt fram
en infodisk där jag uppfattade det som man kunde få information av mer allmänt slag. Vår
guide berättade att bibliotekets infodiskar var strategiskt utplacerade i huset för att få in
besökarna bland hyllorna.
Barnavdelningens disk fångade min uppmärksamhet mest. Rummet inbjöd på något sätt till
aktivitet eller att sitta och vara. Jag har svårt att se hur diskens utformning och placering
lockar till interaktivitet.

För vem finns den där och vad är det tänkt att man skall göra där?
Det är spännande med diskarna, hur de är utformade, placerade, använda eller oanvända. De
gör något med oss och de signalerar något om oss till våra besökare och den relation vi vill
skapa med dem.
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Jobbar du här? Vi har väl nästan alla fått den frågan någon gång i våra bibliotek. Många av
oss har också varit med om satsningar på skjortor, västar, t-shirts eller annat som vi motvilligt
tagit på oss och sen glömt/gömt nånstans. Vi har suttit i möten och diskuterat namnskyltar
med för- och efternamn, bara förnamn eller något annat. På biblioteken vi besökte var band
runt halsen det gemensamma för personalen. Med eller utan namn.
I Herning hade man även västar och en symbol som återkom både i inredning och
marknadsföring. Genomtänkt och inspirerande att möta både som besökare och kollega.
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