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M ED DEN HÄR BOKEN vill vi i projekt
gruppen dela med oss av våra tankar, 
erfarenheter och lärdomar från 

projektet Kreativa rum. 
Vi vill berätta om den kraft och de möjlig

heter som uppstår när bibliotek och slöjd hittar  
varandra och arbetar tillsammans med ett 
gemensam t mål – att skapa bibliotek som 
lockar till läsning och kreativitet och som 
välkomnar alla! Ett sätt för biblioteken att bli 
relevanta och ett sätt för slöjden att hitta nya 
arenor.

Vår önskan är att kunna inspirera och på 
så vis bidra till att generera fler kreativa och 
läsfrämjande platser på biblio teken runt om 
i landet. Detta är bland det roligaste vi gjort 
och vi hoppas att det blir många fler samarbeten 
mellan bibliotek och slöjd framöver.



1
BAKGRUND

Vad har slöjd  
och bibliotek med 
varandra att göra?
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Att samlas kring berättande och slöjd är något som 
människor gjort sedan urminnes tider. I dagens och fram tidens 

samhälle är samverkan en förutsättning för en hållbar ut 
veckling. Samarbetet mellan slöjd och bibliotek har en stor 

utvecklingspotential.
Att läsande, skrivande och berättande i kombination med slöjdande kan 

engagera, aktivera och skapa en meningsfull fritid är det ingen tvekan om. 
Projektet Kreativa rum visar på nya möjligheter och ett nytt sätt för biblio
teken att nå fler människor.

Projektidé och drivkraft
Idén om Kreativa rum kom till vid fikabordet på avdelningen Kultur och 
bildning i Region Blekinge. Anna, som arbetar med biblioteksutveckling, 
och Else, som är verksamhetsutvecklare inom slöjd och konsthantverk, satt 
och diskuterade hur bibliotek och slöjd skulle kunna utvecklas tillsammans. 
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (bibk) hade sett att många min
dre bibliotek började föra en alltmer tynande tillvaro ute i byarna. Fler 
och fler lades ner och funderingarna över vad som skulle behövas för att 

göra de bibliotek som ännu 
finns kvar relevanta i dagens 
samhälle hade varit många. 
Fråg an var nu: Hur gör vi 
biblio teken till levande center 
i sin lokal omgivning?

”HUR GÖR VI BIBLIOTEKEN  
TILL LEVANDE CENTER I SIN  

LOKALOMGIVNING?”

Slöjd i Blekinge saknade platser där slöjden kunde vara en naturlig del 
av samhället, där de kunde hålla workshops och där människor kunde 
samlas och slöjda tillsammans. Under våra fikadiskussioner kom vi fram 
till att de små biblioteken skulle kunna bli just den mötesplats som slöjden 
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letar efter. Tillsammans skulle vi kunna skapa kreativa och läsfrämjande 
ytor där befolkningen kan mötas och vara.

Att förändra biblioteken och göra dem mer levande och relevanta har 
varit drivkraften i projektet. 

Remake filial – ett pilotprojekt
Efter fortsatta diskussioner och besök på ett antal bibliotek drog vi 
igång projektet Remake filial och som pilotbibliotek valde vi Hälleviks 
biblio tek i Sölvesborgs kommun.  
Hälleviks bibliotek är ett integre
rat skol och folkbibliotek som 
hade sett likadant ut i många år.

Vi gjorde ett litet projekt med 
stram budget och resultatet blev 
över förväntan. Det handlade om 
att gallra, flytta om och skapa 
”nya” rum i rummet. Det som 
gjorde att vi bestämde oss för att 
gå vidare efter vårt pilot projekt 
var framför allt den arbetsglädje 
som personalen fick genom pro
jektet, kommunens insats med att 
måla om och såklart responsen 
från besökare och skolan. Hällevik 
blev ett bra referensbibliotek  för 
kommande projekt. De bibliotek 
som var intresserade kunde nu 
ta kontakt och se hur deras egna 
bibliotek skulle kunna förändras.

En bokhylla blev ett blickfång, när vi lackade 
om hyllplan och satte tillbaka dem lite på 
sniskan.
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Remake filial – Hälleviks bibliotek

FÖRE:

EFTER:

Något vi identifierade på Hälleviks 
bibliotek var att det inte fanns någon 
plats att ta emot en klass för bokprat 
eller liknande. Vi byggde en gradäng 
och la en mjuk matta på golvet. Det 
syddes sittkuddar, som barnen sedan 
fick dekorera. Vi satte upp tyg att dra 
för, för att kunna skapa rum i rummet. 
Nu kan man samla en hel klass.
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Ansökan till Kulturrådet
Utfallet och responsen från Hällevikprojektet fick bibk och Slöjd i Blekinge 
att ta kontakt med Hemslöjden i Kronoberg för att tillsammans med dem 
göra en gemensam ansökan till Kulturrådet om utvecklingsbidrag till regio
nal kulturverksamhet 2017. 

Projektet bytte i och med detta namn till Kreativa rum och startades för 
att skapa läsfrämjande och kreativa miljöer på små bibliotek i Blekinge 
och Kronoberg med hjälp av medborgardialog och återbruk. Att åter
bruka, göra om samt tänka hållbart ligger i tiden och har alltid varit en 
av grundpelarna inom hemslöjdsområdet. 

Historiskt sett finns det ett stort intresse för slöjd och eget skapande på 
mindre orter ute på landsbygden. Det här projektet skulle kunna enga
gera och aktivera många och skapa nya mötesplatser för människor, för 
föreningslivet och för företag på den lilla orten. Det skulle kunna öka den 
sociala sammanhållningen och bidra till att integrera människor. Vi ville 
skapa en plats där människor vill vara, där man får vara en del i ett större 
sammanhang och där man gärna stannar länge. Ansökan hos Kulturrådet 
föll i god jord och projektet beviljades 500000 kr per år i tre år.

Fin tajming
Projektet hamnade helt rätt i tiden och kom igång innan satsningen 
Stärkta bibliotek lanserades. Stärkta bibliotek var från början ett tre
årigt stöd till kommunerna som fördelas av Kulturrådet på uppdrag av 
regeringen under 2018–2020. Syftet med bidraget var att öka utbudet 
av och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Bidraget  
har nu förlängts med ytterligare tre år . Många av de projekt som biblioteken 
har sökt medel för har handlat om biblioteksrummet, vilket gjort att frågor  
kring biblioteksrummet har fått ökad aktualitet och ett stort intresse  
märks i hela landet. 
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Samarbete med biblioteken, över regiongränserna  
och mellan de regionala kulturområdena 

Biblioteken har varit den viktigaste samarbetspartnern i projektet och har 
gått in med tid, resurser, kunskap och framför allt personal. Vi i Kreativa 
rumprojektet är oerhört tacksamma för att biblioteken och deras perso
nal vågade släppa in projektet, vilket inte var någon självklarhet. Att låta 
andra personer och yrkesgrupper komma med tankar och idéer om ens 
verksamhet kräver mod. 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg verkar som namnet antyder i 
två län. Därför var det självklart att de regionala hemslöjdsorganisationerna 
i Blekinge och Kronoberg skulle bjudas in i projektet så att det skulle kunna 
genomföras i båda länen.

Hemslöjden är ett av kulturområdena som ingår i Kultursamverkans
modellen. Kultursamverkansmodellen innebär att varje region får en sam
lad summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet. I sam
verkansmodellen finns bland annat slöjd, litteratur, bibliotek, dans, musik, 
konst, teater samt musei och 
arkivverksamhet. ”KULTUREN BORDE TA  

MER RYGG PÅ IDROTTENS 
MANTRA ATT ‘TILLSAMMANS 

BLIR VI STARKA’.”

När man arbetar tillsammans 
med olika erfarenheter och in
fallsvinklar blir det mycket lätt
are att driva arbetet framåt. Det 
blir lättare att utvärdera, reflektera och ta del av olika erfarenheter. Kulturen 
borde ta mer rygg på idrottens mantra att ”tillsammans blir vi starka”.

Att samverka – hemslöjdsorganisation och biblioteksutveckling – har 
varit oerhört spännande. Alla borde ta vara på möjligheten att bjuda 
in personer i sin verksamhet som kommer ”utifrån”. Att få frågor och 
bemöta ifrågasätt ande av ens egen verksamhet gör att man vässar sina 
argument och får syn på både nya och gamla saker som kan behöva om
värderas och utvecklas.
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Projektets syfte och mål
I ansökan till Kulturrådet beskrevs syftet och målet med projektet så här:

”Arbeta fram metoder tillsammans slöjd och bibliotek för att kreera läs- 
och skapandemiljöer på biblioteken på landsbygden (gärna filialer) i Blekinge 
och Kronoberg. Detta genom att involvera den lokala befolkningen, barn 
och unga och bibliotekspersonalen i ett gemensamt skapande över gene-
rationsgränserna. Med hjälp av slöjdens tänk kring material, teknik och 
hållbarhet får de små biblioteken ett nytt användande och blir inspirerande 
mötesplatser närmare medborgarna i det lokala samhället. Vi stärker den 
kulturella infrastrukturen.

På varje deltagande bibliotek arbeta med medborgardialog om bibliotekets 
roll idag och i framtiden, tillsammans skapa nya miljöer med slöjdens håll-
bara material och arbetssätt. Vi vill se på möjligheterna att med hjälp av 
digitala funktioner öka tillgängligheten.

Studiebesök på t ex Tøyen och utbildningstillfällen för övriga bibliotek 
i ljus, ljud och exponering. Andra slöjdutövare får arbete under de olika 
delprojekten.”

”Målet är att skapa tilltalande läs- och skaparmiljöer för barn och unga, 
öka antalet besökare och skapa nya arenor för slöjden.”
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Projektgrupp
Anna Persson, verksamhetsutvecklare, Biblioteksutveckling Blekinge 
Kronoberg (bibk). Anna har under många år varit intresserad av biblio
teket i samhället och framför allt biblioteket som rum. I detta projekt 
har hon varit den som haft biblioteksfokuset och ibland fått gå in och 
styra upp när övriga i projektgruppen velat koordinera alla böckerna i 
färgordning.

Else Österberg, verksamhetsutvecklare slöjd och konsthantverk, Slöjd i 
Blekinge. Med en bakgrund som dekoratör/visual merchandiser ser Else 
låntagaren som kund och har kunnat identifiera behoven utifrån det. Hon 
har bokstavligen gått på knäna för att se det från barnens perspektiv och 
letat i både containers, bibliotek och kommunförråd efter gamla inventarier 
att göra om.

Magnus Eriksson, hemslöjdslöjdskonsulent, Hemslöjden i Kronoberg. 
Han har tidigare arbetat som lärare och idrottsledare för ungdomar. I pro
jektet har hans största uppgift varit att samordna, skriva avsiktsförklaring 
och förverkliga alla idéer och önskemål. Utöver allt annat så är det Magnus 
som fixat de tekniska lösningarna på de kreativa idéer som Else och Elin 
kommit på.

Elin Persson, slöjdpedagog barn och unga, Hemslöjden i Kronoberg. Elin 
har blick för färg och form och har en bakgrund som kostymsömmerska, 
men även en glasutbildning från Orrefors. Hon vill att fler ska få uppleva 
glädjen och välbefinnandet i det kreativa skapandet. Dessutom har hennes 
intresse för att leta guldkorn på loppisar varit en fördel i detta projekt.
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Tidplan
Planen när vi ansökte om projektet var att under år 1 (2017) jobba med biblio
tekens roll i lokalsamhället genom föreläsningar, inspirationsworkshops och 
brukardialog. Samt att arrangera studieresor och planera tillsammans med 
biblioteken.

År 2 skulle vi genomföra idéer och förändringar på biblioteken för att 
skapa kreativa rum, allt i nära samarbete med lokalsamhället. Det skulle 
också ges föreläsningar och hållas utbildning för bibliotekspersonal i län en 
kring ljus, ljud och kreativa miljöer.

År 3 skulle vi slutföra biblioteksförändringarna, implementera meröppet
på de deltagande biblioteken och utbilda kring ekologisk och social håll
barhet. Slutligen skulle vi ta fram ett skriftligt koncept om hur man kan
jobba med rumsutveckling på filialer och andra små bibliotek samt hålla 
ett slutseminarium.

I stället för att genomföra alla biblioteken under år två har vi spritt ut 
genomförandet på två bibliotek per år. Oftast har vi varit igång med nästa 
omgång bibliotek innan föregående omgång har varit färdig. Planerings
tiden och involverandet av lokalsamhället har tagit längre tid än vi trodde 
och en lärdom vi gjort är att låta det ta tid. Vi hade kunnat lägga ännu 
mer tid om vi haft möjlighet. Framför allt när corona pandemin slog till 
hade vi på vissa orter kunnat involvera befolkningen och framför allt
barnen mer. 

Från första uppstartsmötet till färdigt projekt har det tagit cirka 1,5 år 
för varje bibliotek.



Ekonomi
Projektet ansökte om 800000 kr per år i tre år och beviljades 500000 kronor 
per år i tre år från Kulturrådets regionala utvecklingspengar. Utöver de 
1 500 000 kronor som projektet fått från Kulturrådet har Region Krono
berg och Region Blekinge gått in med medel, både i form av pengar och i 
Region Blekinges fall även personaltimmar. 

Pengarna från Kulturrådet har gått till projektledning, materialkostnader 
samt omvärldsbevakning i form av studieresor.

Budgeten för material var 25 000 kronor till varje bibliotek. Med facit i 
hand har det varit svårt att hålla den budgeten. Materialkostnaden har i de 
flesta fall hamnat närmare 50 000 kronor per bibliotek.

Några av biblioteken har haft möjlighet att gå in med mindre eller större  
summor så att förändringen kunnat 
bli mer omfattande. Projektet har då 
stått för medlen till de kreativa och 
läsfrämjande ytorna och kommun
erna har själva fått ta kostnaden för   
resterande förändringar. Kommun
ernas pengar har bland annat kom
mit från satsningen Stärkta bibliotek 
och på Hjorthöjden kunde vi använ
da Sommarlovspengar från Social 
styrelsen, då fritidsgården var en av 
aktörerna.

Men framför allt har biblioteken  
bidragit med personal timmar, kun
skap och stort engagemang.

En stor del av materialen har kom 
mit från biblioteken och kommunOmlackade fynd.
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ernas förråd. Projektet har lackat om och byggt om många av de befint
liga möblerna.

En oväntad och positiv inverkan av projektet är den snöbollseffekt som det 
satte igång. När vi börjat diskutera de delar vi kommit för att jobba med så har 
det i vissa fall slutat med att hela 
biblio teket fått en makeover. ”I FLERA AV PROJEKTEN 

HAR FASTIGHETSÄGARNA 
PASSAT PÅ ATT I SAMBAND 

MED PROJEKTET MÅLA OM, 
LÄGGA NYA GOLV OCH  

SÄTTA IN NY BELYSNING.”

I flera av projekten har fastig
hetsägarna passat på att i sam
band med projektet måla om, 
lägga nya golv och sätta in ny be
lysning. Dessa kostnader har inte 
tagits i projektet, men fastighets
ägarnas investeringar har gjort att förändringen av rummet blivit större 
och mer genomgripande än planerat och visade sig bli en av vinsterna 
med projektet.

På flera orter har projektet fått stöd av lokala företag som skänkt och 
subventionerat material. De har bidragit med material till ombyggnation 
eller material till de workshops som genomförts. Att få företag delaktiga 
på den lilla orten kan betyda mycket för sammanhållningen, gemenskap
en och vikänslan.

Upphandling
Upphandling är något som ofta kommer upp när vi pratar om projektet. 
Frågan har dock inte varit så aktuell eftersom projektet i de flesta fall an
vänt sig av redan befintliga möbler på biblioteken eller från kommunernas 
möbelförråd. I de fall vi behövt köpa in möbler har oftast biblioteken gjort 
det själva genom sina upphandlade kanaler.

Hemslöjden i Kronoberg har kunnat köpa möbler på till exempel lopp
marknader för projektet, då de är en förening och därmed inte behöver 
hålla sig till något upphandlingsregelverk.

16
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Att måla stolar och bokhyllor i samma 
färg som väggen gör att det blir mer 
fokus på böckerna.

17
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Dags att köra igång 
med planeringen.

PLANERING 
2
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Vi ville skapa levande bibliotek där alla känner sig välkomna. 
Pengarna vi hade tilldelats från Kulturrådet var utvecklings

projektmedel, vilket gjorde att vi kunde låta projektet vara agilt 
och formas efter de förutsättningar som fanns i de olika kommunerna. 

Inget delprojekt blev det andra likt.
Planeringen startade med att projektgruppen åkte runt och tittade på 

olika bibliotek ute på landsbygden. Vi såg många bibliotek som inte haft 
någon synbar utveckling, rent interiört, i värsta fall sedan 1970talet. Det 
kändes som om tiden stått still.

Efter några biblioteksbesök kom frågorna från slöjdutvecklaren: ”Måste 
alla bibliotek köpa möbler på samma ställe och finns det en mall för hur 
bibliotek måste vara inredda?” Vi vet alla att så är det inte, men när vi ser 
oss omkring är det ändå så det ser ut.

Förutsättningarna för att projektet skulle kunna göra skillnad var med 
andra ord goda.

Val av bibliotek
Under hösten 2017 gick vi ut med en förfrågan till kommunerna i Blekinge 
och Kronoberg om de ville delta i projektet Kreativa rum. Vi visade upp 
bilder och berättade om erfarenheterna från pilotprojektet i Hällevik.  
Responsen på utskicket blev stor! Det var aldrig svårt att sälja in Kreativa 
rum till biblioteken, nästan alla kommuner har några bibliotek som inte 
fått den omsorg som de skulle behövt. 

Här såg kommunerna en chans att fräscha upp sina bibliotek och ge 
dem ett nytt liv och därmed öka utlåningssiffror och engagemang. På frågan 
varför de biblioteksansvariga ville att just deras bibliotek skulle vara med 
skriver ett av biblioteken i sin utvärdering att de ”såg en chans att få ett lyft 
i biblioteksutrymmet och hjälp på traven att få igång tankeverksamheten 
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för att förändra biblioteket”. Flera nämner just att få in andras ögon, som 
en viktig anledning till att de ansökte om att delta. Någon skrev: ”Vi såg 
möjligheten att genom projektet skapa något unikt i samarbete med våra 
användare.” Just detta att få in lokalsamhället i planeringen är det flera 
bibliotek som lyft fram som en drivkraft för att gå med i projektet.

Andra viktiga ingångar var tillgänglighet, exponering och att projektet 
skulle ge kompetensutveckling till personalen både på det bibliotek som 
deltog och på övriga bibliotek i kommunen.

Sex kommuner svarade på förfrågan och projektgruppen gjorde en 
rundresa för att prata om projektet och se om de tänkta biblioteken var 

möjliga för oss att ta oss an.

”JUST DETTA ATT FÅ  
IN LOKALSAMHÄLLET I  

PLANERINGEN ÄR DET FLERA 
BIBLIOTEK SOM LYFT FRAM 

SOM EN DRIVKRAFT FÖR ATT 
GÅ MED I PROJEKTET.”

Vi ville ha en spridning med 
tre bibliotek i Blekinge och 
tre i Kronoberg. Det var 
mindre bibliotek vi ville ar
beta med och vi har därför 
i första hand vänt oss till 
filialbibliotek (närbibliotek, 
områdesbibliotek). Sex bib
liotek valdes ut, men under 

resans gång har några av biblioteken bytts ut mot andra. Detta hade olika 
orsaker som omorganisation och flytt av bibliotek. De bibliotek som vi till 
slut kom att arbeta med är följande: Skruv, Hjorthöjden, Markaryd, Hällaryd, 
Grimslöv och Jämshög.

I en enkät som vi skickade ut till de deltagande biblioteken när projektet 
genomförts frågade vi bland annat om de förstod vad de gav sig in på när 
de tackade ja till att medverka. Från ett av biblioteken fick vi följande svar: 

”Jag var på min första filialträff i Skruv och fick där en ganska bra idé 
om vad det kunde innebära med Kreativa rum, men jag förstod nog inte 
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hur mycket jobb som låg bakom det, speciellt när jag har skött de mesta 
av kontakterna själv. Såklart har Hemslöjden varit exemplariska och roliga 
att jobba med!”

Anpassa verksamheten till förutsättningar och behov
Mycket av bibliotekens verksamhet kan sägas ”sitta i väggarna”. Biblio
teken har under ganska långt tid inte förändrats så mycket rent rumsligt. 
Det är mycket som sker utan ett varförtänk, man har helt enkelt gjort på 
samma vis i många år. Vi har under vårt projekt hört flera gånger att ”jag 
gör som min företrädare” och ”det har alltid varit så”. Rädslan för att 
förändra och att göra fel är stor.

Vi har samtalat mycket om vad som gör ett bibliotek relevant i dag; vad 
önskar ortsborna, sommargästerna, personal på förskolorna och andra 
användare av biblioteken? Behövs det fler sittplatser? Behövs dataplatser? 
Behöver orten en samlingsplats? Frågorna är många. Ett användar och 
behovsstyrt förhållningssätt – där det förs en ständig dialog och där man 
slutar gissa eller ta för givet och börjar fråga – är oerhört viktigt.

”UNDER VÅR RESA HAR  
VI TRYCKT PÅ ATT VI MÅSTE 
DISKUTERA VERKSAMHETEN 

FÖRST, INNAN VI DISKUTERAR 
HYLLMETER OCH HUR MÅNGA 

BÖCKER SOM SKA FINNAS  
I BIBLIOTEKET.”

Under vår resa har vi tryckt på att vi måste diskutera verksamheten först, 
innan vi diskuterar hyllmeter och hur många böcker som ska finnas i biblio

teket. Många filialbibliotek 
har ambitionen att vara små 
huvudbibliotek, vilket inne 
bär att de vill ha allt som 
huvudbiblioteket har, fast i 
lite mindre skala. Här måste 
varje bibliotek våga nischa 
sig och bli ett bibliotek för 
den ort och den plats det 
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verkar på. Här gäller det att ta fram statistiken, våga gallra gammalt och hela  
avdelningar som inte används. Fylla på det som används och lyfta fram det 
vi ser knyter till lokalsamhället. Är fiske en stor hobby på orten, låt fiske
litteraturen få ta plats. Har vi flest barnfamiljer, ja låt då barnavdelningen 
ta mest plats. Lyhördheten mot samhället gör oss relevanta.

För att biblioteken ska hålla sig relevanta är det några grundläggande 
frågor som projektgruppen anser vara viktiga att ställa:  

· Vilka är detta biblioteks målgrupper? Hur ser det ut på orten? 
· Ligger biblioteket på rätt ställe?
· Har biblioteket rätt öppettider?
· Vilken verksamhet vill/ska biblioteket ha?
· Hur kan biblioteket arbeta med att göra beståndet relevant?

Vad behöver gallras? Vad behöver köpas in?
· Vilka föreningar, företag och institutioner finns på orten?

Vilka kan biblioteket samverka med? Vilka använder biblioteket?

När dessa frågor ställts och analyserats finns det en grund att stå på.
Något att utgå ifrån.

Något som vi hade önskat arbeta mer med är det digitala i rummet. Med 
de resurser vi haft har vi dock inte klarat av att genomföra de digitala tan
kar som projektgruppen och de biblioteksanställda haft.

I projektet har grundstenarna varit barnen och lokalsamhället.
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Prioritera barnen
Barn är en prioriterad målgrupp i bibliotekslagen och därmed för biblio
teken. Barnen måste få en central plats i biblioteket. De måste få känna 
trygghet, måste få bli sedda, känna sig välkomna och vara inkluderade.

Biblioteket ska vara som ett andra vardagsrum. Viktigt är att biblio
teken utvecklas i takt med övriga samhället och att barnen har tillgång 
till den teknologi som de behöver. Här hjälper biblioteken till i barnens 
utveckling när det gäller läsförståelse och kunskapsinhämtning.

”HUR SYNS DET ATT  
BARNEN ÄR PRIORITERADE 

NÄR MAN KOMMER IN PÅ 
ETT BIBLIOTEK?”

Hur syns det att barnen är 
prio riterade när man kommer in 
på ett bibliotek? Det är en viktig 
fråga att ställa. Känner barn att 
de är välkomna till biblioteket  
eller möts de av de vuxnas biblio
tek? Utöver själva bemöt andet av 
barnen så handlar det om var och hur barnavdelningen är placerad och ser 
ut. Hittar barnen själva dit och är det tydligt var den finns från barnets nivå/
längd? Prova, gå ner på knä och var i barnets nivå. Vad ser du då? För att de 
små barnen ska hitta räcker det inte att sätta upp en takskylt med barn, för 
de små barnen kan inte läsa. Använd bilder, färger och former som signalerar 
och lockar. Våga lyfta fram barnavdelningen i rummet så att den syns, ge den 
en helt ny placering i rummet och ge barn större yta – det signalerar att barn 
är viktiga! Som ett av biblioteken skrev i sin utvärdering: ”...vi har utgått 
från att biblioteket skulle bli mer tillgängligt för barn.”

Vad signalerar rummet? På ett bibliotek hade de problem med att barnen 
sprang fram och tillbaka. Detta var inte så konstigt för det var ett stråk 
som kändes som en löparbana. Genom att placera om hyllor och bok
snurror samt bryta av med en sittgrupp kom rummet att signalera något 
helt annat och barnen lugnade ner sig. 



24

På flera av biblioteken har vi valt att lägga in heltäckningsmatta i hela 
rummet, eller några större mattor om detta inte varit möjligt. På så vis 
skickar vi en signal om att alla ska ta av sig skorna. Det handlar om att 
komma ner på barnets nivå, det händer något med människor när de behöver 
ta av sig skorna. Mycket identitet sitter i skorna, vilket kan bli tydligt vid 
klassbesök. Att mattan dessutom dämpar ljud är även det en fördel. Ett 
önskemål som framfördes vid våra samtal med barnen var just möjligheten 
att ta av sig skorna, kunna krypa upp i en soffa eller slänga sig i en hög med 
kuddar på golvet och läsa en bok. En fördel för småbarns familjer är att de 
kan sätta ner det krypande barnet så att det kan få ta sig runt i rummet.

Lokalsamhällets engagemang och deltagande
”Alla lokalsamhällen påminner om varandra men har sina egna strukturer, 
möjligheter och utmaningar. Biblioteken behöver arbeta i sin kontext och 
utifrån de behov som finns där. Att som bibliotek hitta sina viktigaste roller  
och identiteter utifrån lokalsamhällets förutsättningar. Det innebär att 
biblioteket behöver kännedom om sitt lokalsamhälle.” 

Så skriver Cecilia Brisander i sin bok Bibliotek i samspel med lokalsamhället 
(Brisander, s 12).

Vi såg det som viktigt att vårt projekt fick en förankring i lokalsamhället 
och arbetade därför med att låta både barn och vuxna på orten komma 
till tals. Vi tror på att är man delaktig så använder man och tar hand om 
rummet när projektet är klart. Genom att anordna workshops har vi tagit 
in information om bygden och om biblioteket. Lokala företag har tillfrågats 
om de har möjlighet att bidra med material, ofta spillmaterial, som projektet 
förädlat till nya föremål.

Till vår förvåning trodde deltagarna från vissa lokalsamhällen att biblio 
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teken skulle läggas ner när vi bjöd in till samtal och workshops om biblio
teken. Så här skriver ett av våra deltagande bibliotek i utvärderingen: 

”Barn, elever, personal och jag har varit väldigt delaktiga. Användare/
befolkning har varit svårare att nå, eftersom de har varit rädda att säga 
något som skulle få biblioteket att stänga (vilket är märkligt eftersom pro-
jektets mål är helt tvärtom), så där har man fått dra ut feedback.”

Inspiration och studiebesök
För att hämta inspiration till projektet började vi med att ta en ordentlig 
titt på vår omvärld. Det blev studiebesök både i Sverige och utomlands, 
samtal med medborgarna om vad som var viktigt i deras lokalsamhällen 
och så bloggar, böcker, kurser och massor av annat.

Studiebesök
I projektet har ingått att anordna studieresor för personal på biblioteken i 
Blekinge och Kronoberg, som en del av omvärldsbevakningen. Studie besöken 
har varit en viktig del av projek
tet Kreativa rum. Dels för att få 
inspiration och öppna ögonen 
för nya sätta att inreda biblio
tek och vilka verksamheter som 
kan finnas i ett bibliotek. Dels 
för att få lära känna projektdeltagarna bättre och se till att vi alla har samma 
bild av vad ett bibliotek kan vara. 

Tack vare studiebesöken fick personalen på biblioteken och vi i projekt
gruppen se flera olika kreativa och spännande bibliotek. När vi sett samma  
saker fick vi ett gemensamt språk och kunde lättare dela samma visioner.

”STUDIEBESÖKEN HAR  
VARIT EN VIKTIG DEL AV  

PROJEKTET KREATIVA RUM.”
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Studieresa Malmö

Efter studiebesöken uttryckte en av projektdeltagarna: 
”Det var intressant och spännande tänk på andra håll som gav många in-
gångar i hur olika man kan jobba och strukturera upp verksamheter. Det är 
aldrig fel med konkreta inblickar i andra orters lösningar och kreativitet.”

En annan av deltagarna menade att resorna gav en enorm kick: 
”Nästan en form av omvärldsanalytisk overload. Intrycken under dessa 
resor påverkade mig mycket och lever kvar i mig som små referenspunkter 
jag kopplar till min egen verksamhet. När jag idag funderar på förändring-
ar så kopplar jag ofta dessa till vad jag såg på dessa resor.”

När projektgruppen påbörjade sitt arbete åkte de till Malmö för att få 
inspiration. Det blev en resa där Anna på Biblioteksutveckling kunde 
berätta om sin biblioteksvision och ta med projektgruppen till bibliotek 
som hon visste skulle sätta igång nya tankar. 

Besöket började med Garaget och Masten 2 för att visa på att biblio
tek kan se olika ut, ha olika verksamhet och förmedla olika intryck och 
känslor. Därefter blev det ett besök på den kreativa mötesplatsen stpln 
(uttalas ”stapeln”) och deras återskapa, som är ett resurscentrum för 
återbruk och design (numera utflyttat och en del av vasyds pedagogiska 
center kretseum). Ett besök som har kommit att betyda mycket för hela 
slöjdverksamheten. Eftermiddagen ägnade vi åt att besöka Malmö stadsbib
liotek och deras avdelningar för barn och unga, Kanini och Balagan. Samtal
en i bilen när vi sett och tagit in nya intryck blev många och intressanta.
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Studieresa Malmö

Studieresan till Malmö gav många idéer. 
De övre bilderna är från stadsdelsbiblio-
teket Garaget, ett bibliotek i ständig 
rörelse som anpassas efter vilken 
verksamhet som bedrivs. De nedre bild-
erna är från avdelningarna Kanini och 
Balagan på Malmö stadsbibliotek.

27



28

Studieresa Malmö

På Garaget finns en kreativ hörna, 
där kan besökarna låna symaskiner, 
måla eller vara kreativa på annat 
sätt. Kolla stolarna, en blandning av 
kontors- och pinnstolar.



29

Studieresa Oslo
När projektet startades upp bjöds 
representanter från de deltagande 
biblioteken med på en studie resa 
till Oslo. Väl där besökte vi de 
bibliotek som arkitekten Aat Vos 
från Nederländerna varit inblan
dad i: Furuset, Stovner och de 
båda biblioteken i Tøyen. Biblo 
Tøyen är kanske det mest kända 
av dessa, då det är ett biblio tek 
där endast 10–15åringar är väl
komna. Biblioteks rummet där är 
oerhört spänn ande, helt olikt de 
biblioteksrum vi ser i Blekinge och 
Kronoberg.

Aat Vos arbetar efter att biblio
teken kan vara den tredje platsen 
i samhället, efter hemmet och ar
betet/skolan. Det finns enligt Aat 
Vos fem delar att ta hänsyn till 
när man skapar en tredje plats. 
Först och främst människorna  
och att låta dem vara en kata
lysator för utveckling. För det 
andra är det platsen i sig och vad 
den har att säga. Den tredje delen 
är upplevelsen, att skapa upple
velser som människor kommer 

Tøyen bibliotek har använt gamla dörrar som 
ryggstöd.

En biblioteksdisk kan se ut på olika sätt, här 
från Biblo Tøyen.
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Känslan på Stovner bibliotek (ovan)  
och Tøyen bibliotek (t v) är hemtrevlig.  
Vi möter känslan på fik och i hotellobbys 
i Sverige, men sällan på våra bibliotek. 
Vill vi få biblioteken att förmedla en  
annan känsla behöver vi utmana oss i 
vad ett biblio tek kan vara och framför-
allt i hur ett bibliotek kan se ut.

30

Studieresa Oslo
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ihåg. Det fjärde är produkten och i bibliotekens fall handlar det om de 
biblioteksanställdas kunnande, inspiration, samtal osv. Den femte och sista 
delen är framtiden; hur framtidssäkrar man en tredje plats och hur får man 
in den nya tekniken? (Vos, How to create a relevant public space, s 13) 

Reinert Mithassel, chef för Tøyenbiblioteken, satte ord på många av 
våra tankar kring vad ett bibliotek kan vara när han pratade om att för
vandla traditionella bibliotek till högprofilerade, sociala platser med låga 
trösklar. Känslan i de norska biblioteken är att de är platser där man vill 
vara, de genomsyras av ett inbjudande intryck. De har utgått från återvunnet 
material och vi får bland annat se hur de förvandlat en gammal lastbil till 
kök och kabinvagnar till tysta rum. 

Studieresa Nederländerna
Hösten 2019 anordnade Biblioteks
utveckling Blekinge Kronoberg en 
studieresa för biblioteks personal och  
projektgruppen till Nederländerna. 
Där besöktes biblioteket de  Boeken
berg i Spijkenisse, Dongens biblio
tek, Oosterhauts bibliotek, Schiedam  
biblio tek och museum samt LocHal 
i Tilburg. Dessa bibliotek har olika  
känsla och väckte många funde
ringar kring biblioteket som rum. 

Barnavdelning med sagorumskänsla på LocHal 
i Tilburg.

Det var Oosterhaut och LocHal
som imponerade mest på deltag 
arna. Oosterhaut för att det är ett
inbjudande och trevligt biblio tek
och LocHal för sin storslagenhet
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Studieresa Nederländerna

LocHal i Tilburg, ett bibliotek som flyttat 
in i en gammal lokfabrik, och där de 
behållit den industriella känslan. 
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och sin fantastiska arkitektur och 
verksamhet. LocHal är en gam
mal lokfabrik som byggts om till  
bibliotek. 

Besöket på museet i Schiedam 
gjordes för att få se en användar
driven verksamhet som inspire
rats av konceptet of/by/for all. 
Detta koncept har tagits fram av 
Nina Simon i Santa Cruz för att 
spegla samhället utanför i verk
samheten innanför (läs mer på 
http://ofbyforall.org). Vi blev alla  
imponerade över hur de arbetar 
med att bli en del av samhället.

Det grönaste biblioteket hittade vi i Schiedam.

Lokalsamhället som inspiration
En tanke som projektgruppen har försökt ha med sig genom hela projektet 
är hur man kan låta lokalsamhället speglas i biblioteken rent visuellt. Vad 
kan biblioteken ta inspiration av? Under samtal med personal, ortsbor och 
barn har det kommit upp färger, historia, företag och miljöer som är vik
tiga för orten.

På olika sätt har hemslöjdskonsulenterna/utvecklarna sedan implemen
terat detta i sina förslag till ”nya” bibliotek. Ett exempel är att blekinge
sömmen, som av somliga anses ha sitt ursprung i Hällaryd, fått vara inspi
ration till färger och mönster i biblioteket där. I Skruv pratades det mycket 
om hur viktig naturen och särskilt skogen är för många. Elin, som var en 
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av kreatörerna av det biblio
teket, åkte en tidig morgon 
ut i skogen och tog ett foto. 
Fotot trycktes sedan upp
som en vägg tapet. Skogs
tapeten skapar en lugn mil
jö på barnavdelningen. Där 
byggdes också ett jakttorn 
i miniatyr som barnen kan  
krypa upp och sitta och läsa i. 

GPS-koordinaterna för fotot som blivit tapet är 
56˚41’38.76” N, 15˚20’22.56” E. 

Övrig inspiration 
Utöver studieresorna och lokalsamhället har vi letat inspiration i stort 
sett överallt. Vi har samlat intryck på alltifrån köpcentrum, caféer, restau
ranger och nya möteshubbar till museer och andra offentliga miljöer. Att  
lyfta blicken och se utanför biblioteksområdet har varit både intressant och  
oerhört givande. 

Sociala medier som Pinterest, Face
book, Instagram, bloggar och poddar har 
gett oss nya insikter. Därtill har vi hittat 
bra sidor på Internet. Vi har hållit ögon
en öppna för kurser och före läsningar i 
ämnen som till exempel ljud och ljus. 
Naturligtvis har vi läst en hel del, flera  
intressanta böcker har faktiskt givits ut 
under projektets gång. I slutet av boken 
finns en lista med läs och länktips. 

”ATT LYFTA BLICKEN  
OCH SE UTANFÖR  

BIBLIOTEKSOMRÅDET  
HAR VARIT BÅDE  

INTRESSANT OCH  
OERHÖRT GIVANDE.”
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Viktiga grundtankar
Här lyfter vi fram några tankar och visioner som har varit extra viktiga 
i planeringen av de olika delprojekten och berättar hur dessa har kunnat 
konkretiseras på olika vis ute på biblioteken.

Välkommen! 
En del av välkomnandet består i att besökarna lätt kan hitta biblioteket, 
att det syns tydligt både utifrån och i området. Gå gärna besökarens väg, 
även utanför huset. Syns det att där finns ett bibliotek? Hur ser skyltarna ut, 
pekar de åt rätt håll? Hittar besökarna inte ens ingången, ja då är det inget 
välkomnande bibliotek.

När besökarna kommer in, hur 
välkomnas de till biblioteket? Känner 
sig alla välkomna och är det en tillåt
ande och trygg känsla? Eller skrämmer 
bokhyllor och informationsdisken 
besökarna? Under studiebesöket i 
Oslo pratade Reinert Mithassel, chef 
för Tøyenbiblioteken, om låga trösklar. Det ska inte finnas något mot
stånd för att gå in i lokalen. I vilka lokaler känner vi oss välkomna? Några 
som arbetat mycket med de låga trösklarna är hotellobbys och caféer och 
kanske är det där som biblioteken ska hämta inspiration. De har numera 
härliga miljöer och ofta breda ingångar, där mycket av verksamheten syns 
utifrån.

Informations och utlåningsdisken, var står den och hur är den utformad? 
På många bibliotek går besökarna nästan in i disken när de kommer in i 
rummet. Genom att flytta disken längre in i rummet kan man skapa en 
landningsyta innanför dörren, en yta där besökarna kan orientera sig och 
få överblick över lokalen. Storleken på disken kan vara av betydelse för 

”KÄNNER SIG ALLA 
VÄLKOMNA OCH ÄR DET 

EN TILLÅTANDE OCH 
TRYGG KÄNSLA?”



36

om bibliotekspersonalen känns tillgänglig eller inte, en mindre disk kan 
kännas mer välkomnande. Därför är det bra att fundera över vilka arbets
uppgifter som ska utföras vid disken och vilka ytor det kräver, och sedan 
försöka hålla disken så liten som möjligt.

Ett sätt att ta reda på om ett bibliotek är välkomnande och vad som kan 
göras om människor inte tycker att det är välkomnande är att använda 
olika UXmetoder. UX står för User Experience och handlar om att sätta 
användarna/besökarna i fokus. I stället för att gissa ställer vi frågor och 
testar, innan vi bestämmer hur vi ska göra. Som personal vet vi inte allt, 
men vågar vi fråga så lär vi oss och kan undan för undan skapa mer rele
vanta bibliotek.

Läsfrämjande platser
Ett av målen med projekten har varit att skapa läsfrämjande platser. Platser 
där man vill vara och läsa. På alla bibliotek har avsaknaden av sittplatser 
varit tydlig. Mysiga och sköna sittplatser är det som grupperna med barn 
och vuxna, som vi talat med, främst önskat. I samspråk med varje bibliotek 
har vi tittat på befintlig verksamhet, skolor och förskolor i området – vilka 
nyttjar biblioteket? Finns det planer för meröppet? Utifrån det har vi sedan 
planerat sittplatsernas antal och utformning. Viktigast är att det finns flera 
olika alternativ och att de är anpassade för alla åldrar.

På en del bibliotek har vi byggt fasta gradänger med dynor på, med plats 
för större barngrupper, men även för barnfamiljer. På andra har vi använt 
flexibla lösningar i form av stora golvkuddar, där man bygger om efter 
behov och med väggfasta ryggstöd till kan man göra en soffa. Där det varit 
möjligt har vi gjort någon form av egen vrå, ett litet krypin för de barn som 
har behov av att gå undan eller bara vill ha lite lugn och ro. Vi har byggt 
ett älgtorn, gjort om en gammal byrå, köpt ett litet tält, och även möblerat 
fram lugna vrår. Att kunna sitta för sig själv, men ändå ha en god överblick 
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”ATT KUNNA SITTA FÖR 
SIG SJÄLV, MEN ÄNDÅ HA 

EN GOD ÖVERBLICK ÖVER 
RUMMET OCH DET SOM 

HÄNDER, GER EN KÄNSLA 
AV TILLHÖRIGHET OCH 

TRYGGHET.”

över rummet och det som händer, 
ger en känsla av tillhörighet och 
trygghet.

Fokus har varit barn och deras 
behov, men de kommer ju oftast 
till biblioteket tillsammans med 
någon vuxen som också vill sitta 
ner. Även om golvkuddarna är 
stabila och kan staplas till sitt
höjd så passar de inte alla. Någon form av läsfåtölj eller stol med armstöd 
är därför ett bra komplement. Både för mor och farföräldrar, men även 
för den som behöver amma sitt barn eller bara vill sitta lite skönare. 

Det behövs också sittplatser med bord till, för tidningsläsning, studier 
eller olika slags möten eller samkväm. Till de kreativa borden kan det vara 
bra med en barnstol, så att föräldrar slipper ha de yngre barnen i knät eller 
krypandes på golvet.

Kreativ mötesplats
Ett av målen i projektet har varit att skapa förutsättningar för att biblio
teket ska bli en naturlig mötesplats i lokalsamhället. En mötesplats som 
inbjuder till kreativitet, skapande och gemenskap.

Är möbler och inredning på hjul, blir det möjligt att även på den min
dre filialen tillfälligt frigöra en större yta för olika grupper och aktiviteter. 
En flexibel mötesplats för slöjdgrupper, studiecirklar, föredrag eller andra 
sammankomster. Att biblioteket dessutom är en neutral plats bidrar till att 
alla kan känna sig välkomna.

På alla bibliotek har vi skapat en mer permanent yta i form av ett stort 
bord med stolar runt om. Vi har lackat om gamla konferensbord eller an
vänt bordsunderreden och kompletterat med nysnickrade stora bordsskivor.
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En samlingsplats som även passar 
för klassbesök, bokprat eller som 
studieplats.

Oftast finns det ingen plats eller 
arena för dem som vill träffas och 
slöjda tillsammans. För dessa perso
ner kommer den kreativa platsen på 
biblioteket att bli viktig. Med enkla 
redskap, material och tekniker kan 

man göra väldigt mycket inom området hemslöjd.
Inom ramen för Kreativa rum har vi testat den kreativa mötesplatsen 

genom att kombinera sagostunder med slöjdande. Barnen får då möjlighet 
att genom slöjden bearbeta och förstå berättelsen, eller kan använda sin 
kreativitet och fantasi till att slöjda en egen saga. Ett möte mellan hand 
och hjärna som främjar barnets intresse för läsande och lyssnande och gör 
biblioteksbesöket till en upplevelse som stärker barnet.

”INOM RAMEN FÖR  
KREATIVA RUM HAR VI 
TESTAT DEN KREATIVA 

MÖTESPLATSEN GENOM 
ATT KOMBINERA  

SAGOSTUNDER MED 
SLÖJDANDE.”

Rum i rummet
Att skapa rum i rummet och utforma platser för olika ändamål har varit 
en utgångspunkt i projektet. Viktigt har varit att göra ett levande bibliotek 
där alla känner sig välkomna. Då behövs flera olika platser; läsfrämjande 
platser, sittplatser för tidningsläsning, samlingsplatser för både vuxna och 
barn samt tysta platser. Varje individ måste hitta sin plats för sitt behov.

För att verksamheten ska fungera behöver man planera för olika ljud
zoner i rummet. I bästa fall finns det plats för en tyst zon, en mellansorlig zon 
och en mer ljudlig zon på biblioteket. När vi planerat rummets utformning 
har vi även i mindre bibliotek kunnat bygga in olika ljudzoner. Att skapa 
den tysta zonen, där man kan sitta ensam och läsa eller studera, är kanske 
det svåraste på ett litet bibliotek. Då kan det räcka med att skaffa en möbel 
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som fungerar som tyst zon. Det finns på marknaden i dag flera ljuddäm
pande möbler att välja mellan. Att använda olika ljudabsorberande material, 
som vanliga mattor och textilier, bidrar även det till en mer dämpad miljö.

På flera bibliotek har vi skapat flexibla lösningar i form av golvkuddar, 
draperier samt hjul på hyllor och boktråg, för att kunna förändra rummet 
och anpassa det efter aktuell verksamhet. Mörkläggande draperier lämpar 
sig bra för att skärma av vid sagostunder, de stänger ute ljus, ljud och syn
intryck som kan distrahera barnen och skapar en lugn miljö. Transparenta 
draperier fungerar bra för att skapa rumslighet och kan med fördel använ
das för att dela av olika 
avdelningar/zoner. ”PÅ FLERA BIBLIOTEK HAR

VI SKAPAT FLEXIBLA LÖSNINGAR
I FORM AV GOLVKUDDAR, 
DRAPERIER SAMT HJUL PÅ  

HYLLOR OCH BOKTRÅG, FÖR 
ATT KUNNA FÖRÄNDRA RUMMET 

OCH ANPASSA DET EFTER  
AKTUELL VERKSAMHET.”

  
  

Ett annat sätt att mar
kera zoner är med färg. På 
en del bibliotek har vi an
vänt mycket färg och även 
mörkare kulörer än vad 
som är brukligt. Mörka  
väggar och golv kan ge 
en lugn känsla och däm
par barnen på ett annat 
sätt, sedan behövs såklart accentfärger för att lyfta rummet. Mer färg ställer 
dock helt andra krav på belysning och kräver därmed även en annan budget.  
Belysningsområdet har en stor utvecklingspotential i biblioteksrummet när  
det gäller rumslighet, men även ur ett tillgänglighetsperspektiv.
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Meröppet
En av förhoppningarna med Kreativa rum var att biblioteken skulle bli 
meröppna. Ett meröppet bibliotek är ett bibliotek som har öppet utan per
sonal, där besökarna har tillgång till biblioteket och kan serva sig själva. 
Fyra av projektets sex bibliotek har blivit meröppna. De andra två biblio
teken har inte förutsättningarna, då Grimslöv bibliotek är placerat mitt i 
en skola och Hjorthöjden delar lokaler med en fritidsgård.

Det meröppna biblioteket öppnar upp för att biblioteket ska kunna bli 
den mötesplats som projektet haft förhoppningar om att skapa. De flesta 
biblioteken har nu meröppet alla dagar i veckan mellan klockan 7(8) och 22. 
De stora kreativa bord som nu finns på alla biblioteken möjliggör möten av 
många olika slag, både planerade och oplanerade.

Hur inspirerar biblioteken sina låntagare under de timmar då de inte är 
bemannade? Hur arbetar de med den ”osynliga bibliotekarien” och vad 
kommunicerar biblioteken på utsidan? Här finns massor att göra och ut
veckla. För både barn och vuxna behöver biblioteken arbeta med att väcka 
läslust och det kan ske på flera olika sätt. Ett sätt är att fronta fler böcker, 
eftersom vi vet att det oftast är omslaget som lockar till läsning. På både 
barn och vuxenavdelningen kan man välja en yta där man aktivt arbetar 
med förändring, dukar upp ett nytt ”bord” för besökaren vid varje besök. 
Våga vara personlig, skapa en relation med låntagarna så att de känner 
sig sedda. Skriv dina personliga tips, be låntagarna tipsa varandra på olika 
sätt, gör temaskyltningar och knyt an till vad som händer i lokalsamhället.

Återbruk och slöjdhacks
Projektet har haft ett tydligt fokus på återbruk. På alla bibliotek har vi 
använt befintliga möbler men även inventarier från kommunernas lager. 
De har fått nytt utseende eller annan funktion genom att byggas om eller 
målas. Det har varit en utmaning men samtidigt spännande att försöka 
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få till något kreativt och bra med 
så små medel som möjligt. Dess
utom har vi kompletterat med att 
åka på loppisar, handlat begagnat 
eller fyndat från egna vindar eller 
källarförråd.

De befintliga bokhyllorna är
oftast av bra kvalitet, även om de 
ibland kan kännas lite förlegade 
och slitna. Men de går att upp
datera på olika vis, beroende på 
budget. Man kan välja att måla 
om dem helt, eller bara lacka
hyllplanen, det kan till och med 
räcka med det översta. Att klä in 
hyllornas gavlar med olika mate
rial är ett annat förslag. Gaveln 
kan sedan användas som expo
neringsyta där böcker frontas
eller som blickfång med något
oväntat på. Ett alternativ som vi 
använt på en del bibliotek är att 
måla en skiva med svart griffel
tavelfärg och skruva fast den 
direkt på gaveln. En utmärkt
plats för att skriva viktiga saker 
eller bara klottra lite grann.

Ett annat sätt att förändra
bokhyllorna är att sätta knoppar 

Två hyllplan i samma färg som väggen blir ett 
blickfång och kan användas som exponerings-
yta.

Använd hyllgavlarna för exponering.



4242

Slöjdhacks
• Lacka översta hyllplanet på 

bokhyllor.  

• Skruva fast dekorativa knoppar 
på bokhyllor/boktråg

• Montera hjul på boktråg/hyllor, 
helst låsbara.

• Måla med griffeltavelfärg på 
skyltar/gavlar.



43

på översta hyllplanet. Vi har valt att guldspreja stora träkulor och gamla 
träljusstakar och därmed skapat något nytt och dekorativt av tidigare ganska 
tråkiga bokhyllor.

Boktrågen har vi själva målat om eller lämnat iväg för lackering, be
roende på tid och budget. Ett annat bra tips är att montera hjul på både 
boktråg och bokhyllor om det går. Låsbara hjul kostar lite mer, men det är 
en stor fördel att enkelt kunna förändra rummet vid behov.

Det har varit svårt att hitta stora bord som många får plats runt om
kring. I tre av biblioteken har vi använt gamla underreden men gjort nya 
större bordsskivor av brädor som vi monterat på underredet. Har man tur 
finns det gamla konferensbord i kommunens lager, de är ofta av bra kvalitet 
och kan ha bytts ut utan större anledning.

Gamla skrivbord från 1930talet har fått ny färg och fungerar utmärkt 
som rumsavdelare på barnavdelningen. På dessa kan böcker frontas i lagom 
barnhöjd, samtidigt är borden så pass låga att det är lätt att få en överblick 
i rummet. Färgglada pinnstolar ger alltid en hemtrevlig känsla, gärna lack
ade i olika kulörer. Ibland behövs inte så mycket för att det ska kännas mer 
inbjudande, det kan räcka med en trasmatta under en läsfåtölj.

Hur hållbart är det med återbruk?
Det har kommit in kommentarer från de deltagande biblioteken om att några 
av de återbrukade möblerna inte har varit tillräckligt tåliga för miljön och 
behöver fixas till.

När man återbrukar möbler är det klokt att väga in hur biblioteket an
vänds, på en mindre ort uppstår kanske inte samma slitage som på större orter. 
Hur ser budgeten ut, är det värt att köpa in den dyra svängda bokhyllan, 
tillför den någon funktion eller är den bara lite häftig? Vilken känsla vill vi 
förmedla? Det kan lätt bli lite stelt och opersonligt med den traditionella 
biblioteksinredningen.
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Tillgänglighet
Att titta på tillgänglighet och fundera över de besökare som kommer till 
biblioteket har varit en ständigt närvarande process i vårt projekt. Hur 
skapar vi miljöer som passar för alla och är det ens möjligt?

Ju mer vi lärt oss, desto svårare har det blivit. I dag är det självklart med 
både ramp och handikappanpassad toalett, men hur fungerar det egentligen 
för en rullstolsburen inne på biblioteket i övrigt?

För att inte tala om barn med kognitiva funktionsvariationer, där det  
istället är frågan om behov av osynliga ”ramper”. Hur tar vi emot de barnen 
och hur kan vi förbereda dem inför biblioteksbesöket och göras deras besök 
till en positiv upp levelse? Rummets 
utformning, val av färg samt belys
ning spelar stor roll, efter som ljus 
och ljudkänslighet kan vara en del 
av funktionsnedsättningen.

Att via bibliotekets webbsida 
kunna se och få information om 
bibliotekets entré, olika rum och 
dess funk tioner, samt var toaletten 
finns, skapar trygghet och ökar 
tillgängligheten. Även enkla kort
filmer om hur en sagostund går till, 
hur man lånar och lämnar tillbaka 
en bok, både när det är bemannat 
och via självservice, är något som säkert många besökare och låntagare 
skulle uppskatta. 

”ATT VIA BIBLIOTEKETS 
WEBBSIDA KUNNA SE 
OCH FÅ INFORMATION 

OM BIBLIOTEKETS  
ENTRÉ, OLIKA RUM  

OCH DESS FUNKTIONER,  
SAMT VAR TOALETTEN 

FINNS, SKAPAR  
TRYGGHET OCH ÖKAR  
TILLGÄNGLIGHETEN.”

Under pandemin har handhygien varit extra viktig och här blev det tyd
ligt att vi tidigare ibland glömt bort de yngsta. Finns det en barnsäker pall 
på alla toaletter och går det att nå tvålpumpen fast man inte är så lång?
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Kan vi kommunicera 
texten på våra skyltar på 
ett annat sätt? Här har vi 
skrivit ”Vill du veta mer?” 
på hyllan för barnfakta. 

Eftersom vi vill att barnfamiljerna ska känna sig välkomna behöver vi 
även se till att det finns skötbord inne på toaletterna.

Trygghet
Trygghetssanering är ett ganska nytt ord och handlar om att gå igenom 
rummet och leta efter de ytor och platser där man kan känna sig otrygg. 
Alla bibliotek behöver fundera på detta och framför allt ser vi att man be
höver arbeta med detta vid meröppet.

Hur möbleras det så att besökarna får överblick över lokalen när de 
kommer in och kan de se om det finns andra besökare i rummet? Kan man 
möblera så att det finns möjlighet att ta sig ut på mer än ett sätt, så att en 
besökare inte riskerar att bli intryckt i ett hörn?

Har personalen god överblick över rummet? Hur är höjden på hyllorna? 
Var placerar vi de olika delarna som till exempel ungdomsrum och tysta 
zoner, och hur ser vi till att det inte blir högljutt i vissa delar? Mycket av detta 
kan påverkas och inredas bort om man bara tänker på det från början.
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Personalens arbetsmiljö
När ett bibliotek förändras är det viktigt att inte glömma bort att ta hän
syn till personalens arbetsmiljö. Behov och förutsättningar förändras över 
tid. Hur ser vi till att det blir ergonomiskt och fysiskt hållbart att arbeta i 
lokalerna? Har biblioteket många skolgrupper så ska personalen inte be
höva plocka fram stolar eller dynor varje gång barnen kommer, utan en 
mer permanent lösning behöver skapas. Hur ser disken ut, är den höj och 
sänkbar? Har man ett bra ljus i lokalen?

En annan del av arbetsmiljön är den psykiska och för projektets del har 
det handlat mycket om hur individer förhåller sig till och hanterar för
ändring. Förändringar är aldrig enkla och kanske blir de ännu svårare när 
personer utifrån kommer och har idéer om hur förändringen ska se ut. Att 
i ett tidigt skede av projektet diskutera vad förändringarna innebär och hur 
de kan påverka personalen och verksamheten är viktigt.

Delar av projektgruppen funderar.



47

Ta hjälp av draperier för att kunna skärma 
av vid olika evenemang. Det gör lokalen 
mer flexibel.
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GENOMFÖRANDE
Från ord 

till handling!

3
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Modell för genomförande
Projektgruppen har hittat en modell för att jobba med förändringen av 
biblio teken. Arbetsgången har i stort sett varit likadan för samtliga bibliotek.

1. Besök i lokalen. För att se vilka förutsättningar och hinder som finns.  
En förefilm har spelats in och massor av foton tagits.

2. Informationsträff med bibliotekschef och ansvarig för biblioteket.   
Där har vi gått igenom tanken med projektet, vad projektet står för  
och vad vi förväntar oss av biblioteket/kommunen. Biblioteks chefen  
har fått en checklista (se bilaga 1) med en rad frågor som: Vem har  
ansvar i fastig hetsfrågor? Vem har personalansvar? Hur ser ekonomin  
ut? Funderar man på meröppet? Hur ser brandsäkerheten ut?

3. Avsiktsförklaring. En skriftlig avsiktsförklaring, som innehåller vilket  
ansvar de olika deltagarna i projektet har och vem som står för vilka  
kostnader, undertecknas.

4. Workshop med personal.

5. Workshop med ortsbefolkningen, föreningslivet.

6. Workshop med barn och unga – ”Mitt drömbibliotek”.

7. Önskemål tas emot. Vi har uppmuntrat personalen att ordna möjlig 
heter på biblioteken för alla att komma med önskemål om hur de vill  
ha sitt bibliotek.

8. Förslag på förändring presenteras. Med hjälp av de tankar och idéer som  
samlats in har projektgruppen skissat på ett förslag på hur det ”nya”  
biblio teksrummet skulle kunna se ut. Förslaget har sedan presenterats  
för biblioteks chef och ansvarig på biblioteket och därefter justerats.  
Om tid funnits har förslaget ibland även bollats med barn och vuxna  
som deltagit i våra workshops.
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9. Företag kontaktas. Under workshoparna har vi försökt få fram vilka  
före tag som skulle kunna vara intressanta att kontakta för stöd till  
material. Det har varit glasbruk, lastpallstill verkare, lackerare, möbel  
tapetserare med flera.

10. Biblioteket förbereder sig inför förändringen. Mediebeståndet gallras,  
eventuell ommålning osv.

11. Den praktiska delen av projektet genomförs. Arbetet sker i samver 
kan med biblioteket, ibland i flera etapper.

12. Överlämning. Ett avslutningssamtal där projektgruppen lämnar  
över rummet till personalen på biblioteket. Slutresultatet dokumen 
teras, foton tas, en efterfilm spelas in.

13. Utvärdering. När biblioteket har använts ett tag: utvärdera och  
åtgärda det som inte fungerat.

Avsiktsförklaring
När vi hade genomfört förändringar på några av biblioteken insåg vi att vi 
behövde skriva en avsiktsförklaring mellan biblioteket och projektgruppen. 
Det handlade om att fördela ansvar och tydliggöra roller. Vi beskrev vad 
projektet skulle handla om, vilka delar av biblioteket som ingick i projektet, 
vem som skulle stå för vilka kostnader, vem på biblioteket som skulle vara 
ansvarig för projektet och så vidare. Avsiktsförklaringen har gjort både 
projektgruppen och biblioteken tryggare i sina roller.
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Workshops
Bibliotekspersonal och intresserade biblioteksbesökare fick lyssna på en före
läsning om framtidens bibliotek och delta i en workshop om hur framtiden
bibliotek skulle kunna se ut. Föreläsningen ”Framtidens bibliotek” innehö
bibliotekslagen, trender i samhället och utblickar mot bibliotek i framkan
Allt för att ge de lyssnande nya perspektiv på vad ett bibliotek kan vara. 


s 
ll 
t.

Bibliotekspersonalen fick under sin workshop utifrån bibliotekslagen 
och några framtidsscenarion fundera över vilken verksamhet som deras 
bibliotek ska ha i framtiden. Vilka förändringar står biblioteken inför 
och hur kan biblioteken möta dem? Projektet Kreativa rum ville vara en 
del i processen att lyfta biblioteksrummet till framtiden, eller i alla fall till 
nutid. Personalen fick jobba med intressentkartor för att se vilka i sam
hället som de kan samspela med. Med på workshopen var de som jobbar 
på den filial som projektet utgått ifrån, men vi har sett att om hela eller 
delar av bibliotekspersonalgruppen i kommunen deltar så får projektet en 
helt annan genom slagskraft i organisationen. I de kommuner där alla del
tagit har lärdomarna från projektet fått följa med in i nya projekt.

Biblioteksanvändarna på orten bjöds in för att vara med och påverka 
hur de vill ha sitt bibliotek. Denna workshop har sett i stort sett likadan 
ut som personalens workshop, men med lite mindre fokus på bibliotekets 
verksamhet. Användarna fick frågor om orten och vad som karaktäriserar 
just deras ort. Vad är man känd för och vad finns och har funnits på orten? 

Båda grupperna avslutade sina workshops med att klippa ur tidskrifter, 
rita och skriva för att skapa kollage som speglade vilken känsla de ville att 
deras bibliotek skulle ha, så kallade moodboards.

Hemslöjdskonsulenterna/slöjdutvecklaren har även träffat och samtalat 
med barn i de olika kommunerna och låtit dem berätta och rita hur deras 
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drömbibliotek skulle kunna se ut. Barnen har kommit från fritids, förskolor 
och skolor som använder biblioteken.

Under föreläsningar och workshops samlade projektgruppen in tankar 
och idéer och processade dem därefter till en moodboard och en ritning 
över hur det ”nya” biblioteksrummet skulle kunna se ut. Detta presentera
des sedan för respektive bibliotek.

Deltagarnas moodboards efter workshops.
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Gallring av mediebeståndet
För att kunna genomföra projek
tet har bibliotekspersonalen på alla 
biblioteken behövt gallra. Främsta 
anledningen har varit att man be
hövt frigöra yta för att få plats med 
kreativa bord, mattor på golven och 
bra sittplatser. Men det har även 
funnits ett behov av att se över att 
beståndet känns relevant, fräscht
och lockar till läsning.

Överlämning
Att lämna över det förändrade
rummet till biblioteket och låta de
r as process ta över har inte varit 
helt enkel. Projektet blir lite av ens 
barn, även om vi i projektgrupp   en  
skapat det ”nya” biblioteket till
sammans med personalen på biblio
teken. Det är därför viktigt att ha 
ett överlämningsmöte, där hem 
slöjdskonsulenter/utvecklare får be
rätta om sina tankar med rummet 
och varför man gjort de val man 
gjort, och avslutar med att säga att 
nu är det ert rum, gör vad ni vill med 
det. Här är vi när denna bok skrivs 

Våra
gallringshacks

• Ta bort gammal, smutsig och  
trasig media så att den nya  
fräscha litteraturen verkligen syns.

• Ta fram gallringslistor för tre–fem  
år tillbaka, där syns vilken litteratur  
som inte lånats ut och kan gallras  
bort.

• Om ni är ett filialbibliotek, tänk  
på att ni har ett huvudbibliotek  
som ska vara ansvarigt för  
be varande. Behåll bara ett fåtal  
böcker av klassiska författare och  
tänk att ni inte behöver ha allt.

• Låt de första böckerna i längre  
serier finnas kvar, de övriga kan  
tas fram/lånas in när låntagarna  
hittat serien.

• Minska faktaavdelningen, behåll  
grundböcker i olika ämnen och  
tänk att fördjupningslitteratur  
kan lånas in. Finns det special- 
intresse inom t ex trädgård eller  
fiske på orten, ge de böckerna  
utrymme. 

• Gallring frammanar ofta känslor,  
låt gärna någon annan gallra ditt  
bibliotek eller gör det tillsammans  
med någon.
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inte helt färdiga, och de sista biblio
teken har några små förändringar
kvar innan det blir dags för över
lämning. 

 

Nästa steg i projektet handlar 
om att återkomma till biblioteken 
och utvärdera projektet efter en 
tid, för att kunna ta lärdomar med 
in i kommande projekt. Vad har 
fungerat och vad har inte fungerat? 
Denna fas har vi inte kommit till 
än, men utvärderingen planeras ske 
under våren 2022.

Kom igång snabbt
1. Rensa bort, släng onödigt som  

inte tillför något, t ex gamla  
affischer och döda växter.

2. Gallra i mediebeståndet, låt inte  
nostalgin styra, använd  
utlånings statistiken. 

3. Flytta om. Flytta t ex en skylt-
hylla till ny plats, sätt en fåtölj  
där det inte stått någon tidigare, 
förändra i entrén. 

4. Prova att gå låntagarens väg,  
låtsas t ex att du är ett barn eller  
en äldre person med rollator.  
Vad ser du?

Invigning på Hjorthöjdens bibliotek.
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Biblioteken som  
förändrades

Vi presenterar här de sex bibliotek där projektet  
Kreativa rum genomförts och berättar om vilka för
ändringar som gjorts på vart och ett av dem. För er 
som vill se mer finns det före och efterfilmer från 
alla biblioteken på Youtube. Sök på respektive biblio
teks namn och ”Kreativa rum”, så hittar ni dem.

Ljungby
Grimslöv
bibliotek

Växjö

Älmhult
Markaryds
bibliotek

Tingsryd

Skruvs 
bibliotek

Karlshamn

Hjorthöjdens 
bibliotek

Jämshögs 
bibliotek

Hällaryds 
bibliotek

Karlskrona

B L E K I N G E

K R O N O B E R G S  L Ä N

J Ö N K Ö P I N G S  
L Ä N

K A L M A R  
L Ä N

S K Å N E

H
A

L L A
N

D
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Skruvs bibliotek
Kommun: Lessebo kommun 
Typ av ort: Bruksort
Invånare: Ca 900 personer i bibliotekets upptag
ningsområde (2020) 
Om biblioteket: Filialbibliotek, ligger i Folkets Hus, 
senast renoverat på 1960talet
Meröppet: Ja
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FÖRE:

FÖRE:

Utgångsläge
På Skruvs bibliotek var det som att hamna på 1970talet igen, när det 
gällde mattor, färger och möbler. Här hade det inte hänt något på många 
år, vilket gjorde att det fanns goda möjligheter att förändra och skapa ett 
helt nytt och mer tilltalande och inbjudande bibliotek. Biblioteket består 
huvudsakligen av två rum, ett lite mindre som användes som barnavdel
ning och ett lite större som användes till vuxenlitteraturen. För att kunna 
genomföra hela arbetet var vi beroende av en rad samarbetspartners såsom 
Folkets Hus, kommunen, företag på orten, bibliotekspersonal och skolan. 
Det visade sig att alla var mycket positiva till projektet.

Skruvs bibliotek
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Förändringar 
”Det var verkligen dags att sätta biblioteket på kartan, dags för uppfräsch-
ning och dags för lokalsamhället att få vara med och tycka till om sitt biblio-
tek med förhoppning om att de skulle bli mer engagerade i verksamheten.”

Så skriver bibliotekschefen i utvärderingsenkäten, som skickades ut våren 
2021, om varför de ville delta.

För att sätta barnen mer i fokus gjordes en rockad, vuxenavdelningen och
barnavdelningen fick helt enkelt byta plats. Barnen fick nu det stora rummet
och det lilla rummet fick inrymma vuxenavdelningen samt även bli den tys
tare delen av biblioteket.  
I det stora rummet skapa
des utöver barnavdelning
en en kreativ plats, ett stort 
härligt bord, där man kan 
samlas för olika aktiviteter.

”FÖR ATT SÄTTA BARNEN MER  
I FOKUS GJORDES EN ROCKAD, 

VUXENAVDELNINGEN OCH  
BARNAVDELNINGEN FICK HELT 

ENKELT BYTA PLATS.”Biblioteket stängdes un
der en period så att Folkets 
Husföreningen kunde måla om, byta matta på golvet och montera ny be
lysning. Under tiden jobbade bibliotekspersonalen med gallring av mediebe
ståndet och Hemslöjden med att köpa in, bygga om samt måla gamla möbler 
som skulle bli bokhyllor, ett kreativt bord, stolar, lampor, soffa, fåtöljer osv.

Två företag, som nämnts i workshopen med befolkningen, kontaktades 
och fick frågan om de kunde tänka sig att skänka material till biblio teket. 
jga Emballage skänkte lastpallar till en läktare för barn. Skrufs Glasbruk ab 
skänkte spillmaterial från tillverkningen av den välkända vasen Dagg, 
som de gör till Svenskt Tenn. Spillmaterialet användes vid en workshop 
under invigningen av det nya biblioteket. Elin på Hemslöjden i Kronoberg 

Skruvs bibliotek
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har en bakgrund som glashant
verkare, vilket var en bidragande 
orsak till att det var ganska enkelt 
att få tillgång till spillmaterialet 
och få låna glasbrukets maskiner. 
Alla spillbitar slipades för att inte 
vara vassa och sedan borrades det 
hål i varje bit så att de skulle kunna 
hängas upp i en gemensam mobil 
som blev som en stor kristall
krona. På invigningen fick varje 
besök are möjlighet att hänga upp 
sin bit i takkronan. Takkronan 
har sedan fått belysning och blivit 
ett smycke i lokalen.

Delaktigheten har hela tiden 
varit central i arbetet på samt 
liga bibliotek. Det är viktigt att 
ortsbefolkningen känner igen sig 
och får en känsla av att det är 
deras bibliotek. Här i Skruv tog 
man upp skogen och närheten 
till naturen som betydelsefull och  
som något som skapar gemen
skap bland ortsborna. För att 
förstärka naturkänslan sattes en 
fototapet upp på en av väggarna 
i biblioteket. Motivet är fotogra 
ferat en tidig morgon i skogen i 

Skrufs Glasbruk AB.

Skruvs bibliotek.

Skruvs bibliotek
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Skruvs bibliotek

närheten av Skruv och koordina
terna för var bilden togs sitter på 
väggen. Barnen hade önskat ett
krypin där de skulle kunna sitta 
och läsa. Med skogstemat som
grund byggdes ett älgtorn, där
barnen kan sitta och läsa eller
bara stå och spana ut över biblio
teket.

Under en workshop fick en 
skolgrupp vara med och slöjda 
egna kuddar  till barnens läktare. 
Det ger igenkänning och stolthet 
när elever kommer till biblioteket.

Allt det här tillsammans ska
par en hemtrevlig känsla för alla 
och förmodligen kommer fler 
människor att besöka biblio
teket i framtiden och därmed 
säkerställa bibliotekets överlev
nad i Skruv. Extra roligt är att 
i samband med ombyggnaden 
infördes meröppet, vilket gör 
att befolkningen i Skruv nu kan 
använda sitt bibliotek varje dag. 
Responsen har varit positiv och 
när vi pratat med besökare säger de att de gärna slår sig ner och läser på 
biblioteket numera, det är ju så mysigt! En del har själva blivit inspirerade 
till att återbruka.

”MED SKOGSTEMAT  
SOM GRUND BYGGDES 

ETT ÄLGTORN, DÄR  
BARNEN KAN SITTA OCH 

LÄSA ELLER BARA STÅ  
OCH SPANA UT ÖVER  

BIBLIOTEKET.”
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FÖRE:

I Skruv fick barn- och vuxenavdelningen 
byta plats. Dels för att det ska synas 
tydligt att barn är en prioriterad 
grupp. Dels för att vuxenrummet ska 
vara det ”tysta” rummet, där man 
kan slå sig ner och få en lugn och 
trevlig stund.

EFTER:
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Hjul på hyllor och 
tråg som står på 
golvet gör rummet 
enkelt att förändra 
vid olika evenemang.

Tips!

Under en workshop 

fick en skolgrupp vara 

med och slöjda egna 

kuddar till barnens 

läktare. 
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Att samla flera gamla lampskärmar på ett ställe gör att blicken dras till platsen. Det kan 
användas över bord men även som taksänkare på andra platser.

Men allt blir inte som man tänkt sig. När arbetet var klart gjordes en 
brandskyddsbesiktning där det framkom att läktaren som var byggd av 
lastpallar inte blev godkänd. Åtgärden blev att läktaren fick täckas in i ett 
brandklassat material, vilket i sin tur gjorde att ursprungsidén gick lite för
lorad. En viktig lärdom av detta blev att alltid ha i åtanke från början att 
kolla upp att det är godkända material för offentliga miljöer som används. 

Ansvariga för idé och genomförande: Elin och Magnus

Skruvs bibliotek
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Hjorthöjdens bibliotek
Kommun: Ronneby kommun 
Typ av ort: Närområde i Ronneby
Invånare: Ca 3000 personer i stadsdelen Hjorthöjden
Om biblioteket: Stadsdelsbibliotek, kombinerat 
med en fritidsgård och med tydlig inriktning på barn 
och unga
Meröppet: Nej
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FÖRE:

FÖRE:

Utgångsläge
Hjorthöjdens bibliotek delade lokal med fritidsgården, men samarbetet var 
i stort sett obefintligt. Fritidsgården hade öppet alla dagar i veckan och 
biblioteket endast två. Det som mötte besökarna var en stor biblioteksdisk 
och massor av bokhyllor längs väggarna, medan fritidsgårdsverksamheten 
knappt syntes och var hänvisad till två mindre rum. Biblioteket och fritids
gården består av en större öppen yta, tre mindre rum och ett kök.

Hjorthöjdens bibliotek
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Förändringar
Biblioteket bestämde i ett tidigt skede att fokus skulle vara på barn och 
unga, därför gallrades större delen av vuxenbeståndet bort. På så sätt blev 
biblioteksdelen mer koncentrerad och möjligheter för fler zoner och rum 
öppnades upp. Ronneby kommun gick in med extra medel till projektet 
och ansvarig chef för fritidsgårdsverksamheten följde med på studieresan 
till Oslo. Fritidsgårdspersonalens kunskap om närområdet samt deras dag
liga möten med barnen gav oss värdefull information.

Efter workshop och samtal med barnen och personalen sammanställ
des alla önskningar och behov till ett förslag på hur hela biblioteket och 
fritidsgården skulle kunna göras om. Egentligen ett alldeles för stort 
arbete i projektet, men 
tack vare stöttning från 
kommunen med både ex
tra medel och arbetskraft 
kunde det genomföras. 

”EFTERSOM ALLA TAR AV SIG 
SKORNA I ENTRÉN LADES  

HELTÄCKNINGSMATTOR IN PÅ 
FLERA STÄLLEN FÖR ATT PÅ SÅ 
SÄTT SKAPA RUM I RUMMET.”Även här blev det en 

rockad av rum. De båda 
mindre rummen som fri
tids gården tidigare förfogat över fick nya funktioner. Det ena blev ett 
pastellfärgat rum med heltäckningsmatta, boktråg, sittgrupp samt ett  
litet lästält, ett avskilt rum för de minsta barnen. Det andra blev det 
”tysta rummet”, en lugn zon som fritidsgården önskat, för framför allt 
tjejerna, men även för enskilda samtal vid behov. Med heltäckningsmatta 
och en skön soffa skapades en rofylld miljö, här valde biblioteket att ha 
lite tidskrifter. 

Eftersom alla tar av sig skorna i entrén lades heltäckningsmattor in 
på flera ställen för att på så sätt skapa rum i rummet. I entrén möts man 
nu av en gemensamhetsyta med heltäckande matta och flera saccosäckar, 

Hjorthöjdens bibliotek
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som framför allt inbjuder till 
skönt häng med kompisarna, 
men även avkopplande läsning. 
Ett av önske målen från barnen 
var en stor smarttv, vilken pla
cerades i anslutning till gemen
samhetsytan. Med dagens upp
koppling kan även möten och 
presentationer hållas där. Biblio
tekets informationsdisk har fått 
flytta längre in i biblioteksdelen. 

Det kreativa bordet och hyll
or med material för skapande, är 
också något som möter besökaren. 
Under projektets gång har Slöjd 
i Blekinge vid flera tillfällen an
vänt ytan för barnverksamhet. 

Det tredje rummet, som tidig
are var småbarnsrum, blev ett 
rum för tvspelande och utanför 
skapades en yta för dem som 
före drar att spela brädspel.

Olika typer av sittplatser behövs, för att möta 
upp olika behov och målgrupper.

I kommunens möbellager fann 
vi stolar, bord och hyllor som 
lackades om, även befintliga bok
tråg fick ny färg. Andra möbler 
skänktes till verksamheten eller 
köptes in på loppis. Eftersom fri
tidsgården skulle vara öppen hela 

Hjorthöjdens bibliotek
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sommaren delades arbetet in i två 
etapper. Lagom till sommarlovet
invigdes fritidsgårdsverksamheten
och under sommaren kom i snitt 
250 besökande barn per vecka.

Etapp två fokuserade på biblio
teket och dess verksamhet. När 
större delen av vuxenbeståndet 
gallrats bort frilades en stor yta 
som kunde göras i ordning för 
klassbesök och sagostunder. Vägg
arna målades i en mörkt blå färg, 
en heltäckande matta lades in och 
ytan avskildes med ett draperi. 
Från ett nerlagt bibliotek använ
des gamla bokhyllor som bygg
material och stommar, resultatet 
blev flera sittbänkar och en soffa. 
En fåtölj med läslampa till bibliote
karien ställdes in och sagostunderna 
och klassbesöken kunde börja.

Det har varit god respons från barnen som trivs i sin miljö. Speciellt 
förskolan älskar miljön, de kommer numera hellre till filialen än går till 
stadsbiblioteket.

”FRÅN ETT NERLAGT  
BIBLIOTEK ANVÄNDES 

GAMLA BOKHYLLOR SOM 
BYGGMATERIAL OCH  

STOMMAR, RESULTATET 
BLEV FLERA SITTBÄNKAR 

OCH EN SOFFA.”

Ansvarig för idé och genomförande: Else

Tyvärr fick vi strax innan denna bok gick till tryck veta att Hjorthöjdens bibliotek kommer att fasas 
ut i början av 2022, då bibliotekets och fritidsgårdens verksamheter haft svårt att samverka på 
grund av sina olikartade uppdrag. Miljön som Kreativa rum-projektet skapat kommer dock att 
finnas kvar för fritidsgårdsbesökarna.

Hjorthöjdens bibliotek
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FÖRE:

Hjorthöjdens kreativa yta fick flytta 
ut från ett litet rum till den stora 
delen av fritidsgården. Där placera-
des biblio tekets böcker om pyssel för 
att ge inspiration tillsammans med 
massor av material. 

EFTER: EFTER:
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FÖRE:

Kommunernas möbelförråd har varit 
en värdefull källa till inspiration och 
material. Det är otroligt hur lite färg 
kan förändra en möbel.

EFTER: EFTER:
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Tips!
Virka en

lampskärm.
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Markaryds bibliotek
Kommun: Markaryds kommun
Typ av ort: Större tätort
Invånare: Ca 5 000 personer i tätorten (2019)
Om biblioteket: Huvudbibliotek som hade behov av 
att fräscha upp ungdomsavdelningen
Meröppet: Ja
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Markaryds bibliotek
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Utgångsläge
Huvudbiblioteket i Markaryd skulle göra om hela biblioteket och Kreativa 
rumprojektet valde att arbeta med ungdomsavdelningen samt en kreativ 
plats. Uppgiften var inte så enkel eftersom biblioteket är ganska litet. För 
att kunna skapa nya ytor måste något först tas bort. Därför fick personalen 
samma uppgift som på alla de andra biblioteken, att gallra sitt mediebestånd.

Genom att skapa en plats för unga vuxna och en plats för kreativitet 
skulle biblioteket i Markaryd öppna upp för helt nya målgrupper. I sam
band med renoveringen av biblioteket infördes meröppet.

FÖRE:
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Förändringar
Precis som på de andra biblioteken bjöds personalen, ortsbefolkningen samt 
barn och unga in till olika workshops där de kunde komma med idéer och 
synpunkter på hur de skulle vilja att deras bibliotek utformades. Det ska 
tilläggas att företaget nibe värmepumpar sponsrade med material till dessa 
workshops. nibe är ett stort företag där många personer på orten arbetar.

Efter sammanställning av alla idéer och önskemål kunde vi konstatera att 
det fanns vissa röda trådar. En mötesplats för aktiviteter, hemtrevlig känsla, 
fler sittplatser och en soffa där ungdom ar kan spela data och tvspel.

När vi diskuterade flödena av
människor i biblioteket kom vi
fram till att ett nytt dörrhål skulle
tas upp från atriet till ungdoms
avdelningen. Det skulle innebära
att de större barnen inte skulle
behöva gå igenom småbarnsav
delningen för att komma till ung
domsavdelningen. Det uppdraget
utfördes av kommunen.

Ungdomar och tonåringar vill umgås och göra saker tillsammans. Läsa 
böcker, studera, spela spel osv. Då måste det vara tillåtet med en högre ljud
nivå i den delen av rummet. Vi bestämde oss för att göra en soffa i halv
måneform där ungdomar kan samlas och känna gemenskap. Vi använde 
befintliga fåtöljer och kompletterade med nysydda dynor och byggde en hög 
rygg av björkplyfa. Vi monterade upp mysig belysning och en matta köptes 
in för att ytterligare förstärka den ombonade och hemtrevliga känslan. Ett 
mindre bord införskaffades för att kunna sitta kring och stolarna där har 
formen av gammeldags traktorsitsar, dock nya i plast. Underredena är åter
brukade från stolar som fanns på biblioteket.

”NÄR VI DISKUTERADE 
FLÖDENA AV MÄNNISKOR  

I BIBLIOTEKET KOM VI 
FRAM TILL ATT ETT NYTT 
DÖRRHÅL SKULLE TAS UPP 

FRÅN ATRIET TILL  
UNGDOMSAVDELNINGEN.”

Markaryds bibliotek
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Några gamla fåtöljer fick nytt 
bakstycke och blev en soffa. Det 
höga bakstycket byggdes för att 
skapa en plats där man kan sitta 
och spela tv-spel lite i fred.
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Markaryd är känt för framställning
en av vävskedar från 1850 fram till 
2004. Vi tyckte det vore kul att ta 
med den historien och därför be
stämde vi oss för att göra om en 
vävstol till en bänk på den kreativa 
platsen. Vävstolsbänken kan vara 
i ständig förändring då man kan 
”väva in” olika inslag med färg i 
den bakre delen. Bordet som hör till 
vävstolsbänken gjordes av en gammal 
dörr för att passa in.

Några tankar som kommit från
Markaryds bibliotekspersonal:

”Det var väldigt positivt att få in 
input utifrån och att de samtidigt 
involverade våra besökare. Vi har 
idag några unika element på vår 
avdelning som känns inspirerande. 
Möbeln som skapades (en om-
byggd vävstol) där har dock inte 
tagits emot enbart positivt, vilket 
gjort att vi fått inta en försvars-
ställning som inte alltid varit helt 
bekväm.”

Var med och väv in soffans ”tak”, ett sätt att 
förändra en möbel över tid.

Ansvariga för idé och genomförande:
Elin och Magnus 

Markaryds bibliotek
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 Här har några glödlampor utan
skärm hängts på olika höjd med en  
gren som stomme.

	Efter en idé från Stovner bibliotek 
i Norge byggde Magnus denna  

 exponeringshylla.

 En slöjdworkshop anordnades för  
att göra drömfångare till fönstren. 
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Hällaryds bibliotek
Kommun: Karlshamns kommun
Typ av ort: Mindre tätort
Invånare: Ca 630 personer (2020)
Om biblioteket: Närbibliotek, ligger i närheten av 
en skola och är inrymt i den gamla skolan som senast 
renoverats under 1990talet
Meröppet: Ja
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Utgångsläge
Biblioteket ligger i en gammal skolbyggnad. Slöjdsalarna i byggnaden an
vänds fortfarande av skolan på orten och kyrkan har sina församlings
lokaler i samma hus. Eftersom biblioteket hade stått orört sedan 1990talet 
fanns det en hel del att åtgärda. Biblioteket består av två större rum och 
tre mindre.

FÖRE:

FÖRE:

Hällaryds bibliotek
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Förändringar 
I ett tidigt skede av projektet upptäcktes det att befintlig nödutgång inte 
motsvarade dagens krav på utrymning. Det fanns även ett politiskt be
slut om att meröppet skulle införas på närbiblioteket. Lösningen blev 
en ny nödutgång som även fick fungera som meröppetentré, vilket gör 
att man som besökare numera kommer direkt in i biblioteket, istället 
för att gå igenom en korridor. Tidigare upptogs den här ytan av en stor 
informationsdisk som nu ersattes av en mindre variant placerad inne på 
vuxenavdelningen.

För att frilägga ytor för sittplatser på barnavdelningen behövdes det 
först och främst gallras i mediebeståndet. Eftersom utlåningen av ton
årsböcker var minimal så flyttades de böckerna samt serieböckerna, från 
barnavdelningen ut till den nya entrédelen. 

På Hällaryds bibliotek behövde rummen mer färg, något som även 
workshopdeltagarna önskat. Som tur var ansåg även kommunen att det var 
dags för ommålning och 
stod för den kostnaden. 
Rummen, som ligger i fil 
och har rejäl takhöjd och 
stora fönster, målades 
om i olika blå nyanser.  
Inspiration hämtades från 
kulturarvet blekingesöm, 
som sägs härstamma från 
just Hällaryd. Med hjälp 
av äldre möbler, en del 
ombyggda, en del ommål
ade, förstärktes känslan av  
gångna tider. Blekingesöm. 

Hällaryds bibliotek
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Tidigare var det svårt att förstå 
hur barnavdelningen var indelad, 
det var mycket bokhyllor utan 
naturliga avbrott. Vi ville göra in
delningen tydligare från barnens 
nivå, men även ur ett tillgänglig
hetsperspektiv. Lösningen blev att 
markera de olika avdelningarna 
med stora runda mattor, bryta 
av med sittplatser samt lacka om 
boktrågen i olika färger. Boktrågen 
för bilderböcker lackades i samma 
kulör som väggfärgen och ställdes 
mot väggen. Boktrågen för pek
böcker fick i stället en accentfärg 
och placerades i en båge utmed 
den ena runda mattan.

Ett tips är att lacka de översta 
hyllplanen i samma nyans som 
väggfärgen. Då smälter de fint ihop 
med väggen och ramar in de olika 
avdelningarna. I Hällaryd skruva
des stora guldfärgade träknoppar 
fast överst på hyllorna, ett enkelt 
sätt att förgylla en befintlig hylla. 
Guldfärgen återkom även i ramar 
och andra detaljer i rummet.

Biblioteket besöktes tidigare i 
stort sett endast i skolsammanhang 

”VI VILLE GÖRA  
INDELNINGEN TYDLIGARE 

FRÅN BARNENS NIVÅ,  
MEN ÄVEN UR ETT  
TILLGÄNGLIGHETS

PERSPEKTIV.”

Guldsprejade träkulor förändrar bokhyllornas 
utseende.

Omlackerade hyllplan.

Hällaryds bibliotek
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av barnen. Det fick oss att ställa frågor kring hur vi skulle kunna få låntagarna 
att komma oftare och stanna längre på biblioteket.

Vi kom fram till att för det första måste biblioteket vara en plats som 
känns både inbjudande och tillåtande. En plats som du känner dig välkom
men till och som du vågar gå till med stojiga barn. Sedan behövs flera olika 
slags sittplatser, gärna med flexibla lösningar.

På Hällaryds lilla bibliotek finns i dag fyra olika sittplatser på vuxenavdel
ningen, två enskilda och två gemensamma, samt en på tonårsavdelningen. 
På barnavdelningen skruvades klädda skivor upp som ryggstöd, på en vägg 
samt i ett hörn. Tillsammans med de stora golvkuddarna kan barnen nu lätt 
bygga olika slags soffor. En flexibel och bra lösning som tagits fram tillsam
mans med det lokala företaget Möbelform i Blekinge ab. 

”TVÅ GAMLA BYRÅER  
ANVÄNDES SOM BYGG
MATERIAL. AV DEN ENA 

SKAPADES ETT LITET  
KRYPIN ...”

Hur väcker vi läslusten hos barn?
En central fråga på bibliotekens
barnavdelningar. Att exponera en del 
böcker lite annorlunda och oväntat 
kan vara ett sätt att väcka barns ny
fikenhet. Två gamla byråer användes 
som byggmaterial. Av den ena skapa
des ett litet krypin, lådorna togs ur 

och insidan av byrån kläddes med skumgummi och tyg – en perfekt plats för 
de minsta. Lådorna skruvades fast på byråns ovansida och baksida för en 
mer lekfull exponering av bilderböcker för de minsta. Av den andra byrån 
användes bara lådorna, som byggdes ihop till ett annorlunda boktråg där 
lättlästa böcker fick ta plats.

Antalet datorer har minskats, i dag finns en dator för att söka i bibliotekets 
katalog placerad i rummet med självservicestationen. Den före detta data
salen har nu blivit det kreativa rummet. Där finns ett stort konferensbord med 
omlackerade pinnstolar mitt i rummet samt två publika datorer i ena hörnet.

 

Hällaryds bibliotek



8383

Genom att använda gamla byråer och 
sätta samman dem på nytt sätt har 
en exponeringsmöbel och ett läskrypin 
skapats. Som ben på exponerings-
möbeln har gamla bokstöd använts. 
För att ge ett mer ombonat intryck 
har några vackra lampskärmsskelett 
guldsprejats.

FÖRE:

EFTER: EFTER:
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Våga använda färg. Ny färg på vägg-
arna och ny matta på golvet gör att 
rummet får en ny karaktär. Beroende 
på vilken färg vi sätter på väggen och 
taket kan vi skapa känslan av större eller 
mindre rum. Genom att måla in både 
element och fönster- och dörrkarmar 
får rummet en helt annan känsla och 
böckerna kommer mer i fokus.
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Det ”gamla” datarummet blev 
ett kreativt rum, här finns alltid 
slöjdmaterial och möjlighet att 
sitta ner och vara kreativ. Bordet 
är ett konferensbord som blivit 
omlackerat. Rummet kan också 
användas för olika typer av 
möten utanför bemannade 
öppettider, då biblioteket är 
meröppet.

Rummet inbjuder till skapande med hjälp av olika slags slöjdmaterial, slöjd
beskrivningar samt en del hobbyböcker. Det kreativa rummet har många an
vändningsområden: bokcirklar, slöjdcaféer, lovverksamhet för barn, mötes
rum för föreningar eller en stunds surfande på datorn. Inte illa för ett litet 
bibliotek i en ort med drygt 600 invånare. 

Innan biblioteket hann komma igång kom coronan, men biblioteksper 
sonalen säger:

”Vi har nu en jättefin tilltalande barnavdelning samt ett aktivitetsrum som 
inbjuder till att sitta och pyssla.”

Ansvarig för idé och genomförande: Else

Hällaryds bibliotek
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Grimslövs bibliotek 
Kommun: Alvesta kommun 
Typ av ort: Mindre tätort 
Invånare: Ca 600 personer (2020)
Om biblioteket: Integrerat folk och skolbibliotek 
som ligger mitt i skolan som ett nav mellan skolans 
olika enheter. Skolan har låg och mellanstadium.
Meröppet: Nej
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Grimslövs bibliotek

FÖRE:

Utgångsläge
Grimslövs bibliotek är ett så kallat integrerat bibliotek, där folk och skol
bibliotek delar lokaler. Biblioteket är trångt och utgör ett genomgångsrum 
för skolan. Projektgruppen tolkade situationen som att här gick besökarna 
bara in, lånade sin bok och gick sedan. Det var inte särskilt konstigt, för 
det fanns i stort sett inte några sittplatser. De möbler som fanns var dess
utom slitna och trista, vilket bidrog till att miljön inte kändes så inbjudande. 
I skolsituationen fanns inte heller någon plats där man kunde samla en 
grupp elever. Det behövdes gallras bland både möbler och böcker för att 
skapa utrymme för nya lösningar. Det positiva var att här ville man för
ändra och dessutom hade skolan ett fungerande biblioteksråd där eleverna 
fanns representerade från olika årskurser.

FÖRE:
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Förändringar
En workshop genomfördes med
biblioteks  och skolpersonal och en 
där skolans biblioteksråd fick be
skriva sina tankar och idéer om 
hur deras drömbibliotek skulle se 
ut. Helt enligt den metod vi tidigare 
arbetat utifrån. Tankar och idéer 
sammanställdes och ett förslag på 
åtgärder med budget och ansvars
fördelning presenterades för perso
nal och chefer. Eftersom bibliotekets 
yta är begränsad, var en gallring av 
mediebeståndet – precis som på 
de andra biblioteken – nödvändig. 
Bibliotekarien gjorde ett väldigt bra 
jobb och skapade därmed nya ytor 
för verksamheten. Alvesta kommun 
passade dessutom på att renovera 
och måla om.

Hemslöjden i Kronoberg byggde en 
gradäng, där bibliotekarien kan samla 
eleverna för bokprat bland annat, med 
slöjdade dynor av gamla trasmattor. 
Molnliknande taklampor tillverka
des av ull. En kreativ plats skapades 
av ett gammalt bordsunderrede som  
fick en större bordsskiva av nya brä
dor samt några ommålade pinnstolar.

Gradäng skapad för att kunna ta emot 
en klass och draperier för att göra rum i 
rummet. 

”EN WORKSHOP 
GENOMFÖRDES MED 

BIBLIOTEKS OCH  
SKOLPERSONAL OCH EN 
DÄR SKOLANS BIBLIO

TEKSRÅD FICK BESKRIVA 
SINA TANKAR OCH IDÉER  
OM HUR DERAS DRÖM

BIBLIOTEK SKULLE  
SE UT.”

Grimslövs bibliotek
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Lastpallar kan användas till mycket, 
här är de grunden till en exponerings-
möbel som rymmer många böcker. 
Hjul på gör den flyttbar så att rummet 
kan användas på olika sätt.
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I en hörna placerades ett inköpt äldre 
sittmöblemang där man kan sitta och 
småprata eller läsa. 

Grimslövs bibliotek

Elevernas egentillverkade portal som markerar 
entrén till biblioteket.

En nackdel var att det fanns ingen tydlig markering att här börjar och 
slutar biblioteket. Efter diskussioner med slöjdlärarna blev förslaget att 
eleverna själva skulle tillverka en portal för att lösa det här problemet. Då 
skulle eleverna bli delaktiga och få känslan av att det är deras bibliotek 
och att de har bidragit till förändringen. 

Slutresultatet har blivit väldigt lyckat och Grimslövs bibliotek har blivit 
ett helt nytt bibliotek. Ett bibliotek som i dag utgör en central plats i skol
an och där man vill och kan vara. I utvärderingen skriver personalen att 
biblioteket blivit ljusare, mer personligt, lustfyllt och inbjudande. Även re
aktionerna från allmänheten, skolan och fritids har varit mycket positiva.

Ansvariga för idé och genomförande: Elin och Magnus
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Sittdynor klädda med gamla tras-
mattor blir både hållbart och kul.
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Jämshögs bibliotek
Kommun: Olofströms kommun
Typ av ort: Tätort 
Invånare: Ca 1600 personer (2020)
Om biblioteket: Filialbibliotek, flyttade 2019 till 
nya lokaler i Medborgarhusets källare
Meröppet: Ja
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FÖRE:

Utgångsläge
Biblioteket i Jämshög låg tidigare mitt i tätorten i det före detta Tingshuset, 
men när huset såldes tvingades biblioteket flytta därifrån. I dag finns biblio
teket i nya lokaler i källarplan på Medborgarhuset (som byggdes 1968). 
Lokalerna bestod av två rum och var nyrenoverade. Biblioteket kändes 
dock sterilt och saknade en ombonad känsla. I samband med flytten blev 
det bestämt att biblioteket skulle bli meröppet.

Att biblioteket planerade att införa meröppet gladde framför allt förskolan 
Mazarinen, eftersom de tidigare begränsade öppettiderna inte passade  
deras verksamhet. Därför blev det självklart att inleda ett samarbete med 
förskolan tidigt i processen. I projektet involverades både pedagogerna och 
femåringarna på förskolan. Vilka behov hade de? Vad önskade barnen? 
Och hur kunde detta samordnas med bibliotekets övriga verksamhet?

FÖRE:

Jämshögs bibliotek
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Förändringar 
Redan under de inledande diskussionerna blev det tydligt att barnavdel
ningen behövde få mer plats. Efter granskning av ritningarna blev lösning
en att ta bort personalutrymmet. De bemannade timmarna var få och för 
bibliotekarien fanns en kontorsplats på huvudbiblioteket. Sagt och gjort, 
väggarna revs och barnavdelningen blev dubbelt så stor.

På den nya utökade barnavdelningen målades väggarna i en mörk 
grågrön kulör och en matchande heltäckningsmatta lades in. De mörkare 
färgerna var ett sätt att skapa lugn och en känsla av att gå in i en annan 
värld. Tack vare de relativt stora 
fönstren och gott om belysning 
fungerade de mörkare färgerna 
bra trots att lokalen är en källare. 
Vuxendelen har vita väggar och 
ljusgrått golv samt lite skarpare 
ljus, det blir därför en stor kon
trast att träda in i barnens del.

”DE MÖRKARE FÄRGERNA 
VAR ETT SÄTT ATT  

SKAPA LUGN OCH EN 
KÄNSLA AV ATT GÅ IN  
I EN ANNAN VÄRLD.”

Samarbetet med Möbelform i Blekinge ab fortsatte även här. Vilken 
storlek, kvalitet på tyget samt fasthet i dynan är lämplig? Resultatet blev 
stora golvkuddar som lätt kan staplas till en soffa, en fåtölj eller använ
das enbart som sittkuddar. Här valdes en nyans på tyget som låg nära 
golv och väggfärg, för att det skulle smälta in i miljön. 

I dialog med pedagogerna blev det ett antal mindre sittdynor, eftersom 
barnen använder sådana på förskolan och är vana vid egna sittplatser. Sitt
dynorna, i olika gula nyanser, fick en sexkantig form, som uppmuntrar 
till att pussla ihop dem. Den gula accentfärgen användes även på hälften 
av boktrågen och resten lackades i en orange nyans. Genom olika färg på 
boktrågen särskiljes pekböcker från bilderböcker.

Hur skulle bibliotekets planerade verksamhet få plats och samtidigt 

Jämshögs bibliotek
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kunna samsas med förskolans spontana besök? Ofta är filialerna små och 
det är en utmaning att få till flera rum i rummet. På Jämshögs bibliotek har 
boktrågen hjul och en golvhylla markerar gränsen mellan de yngre och äldre 
barnen. Ytterligare avskiljning har skapats med hjälp av olika draperier. 
Ett mörkläggande draperi för sago stunder och ett transparent för att skapa 
rumskänsla öppnar upp för flexibla lösningar.

En regnbågsportal skapades 
som egen ingång för de 
yngre barnen.

För att inspirera till läsning och visa boktips användes tavellister. Dessa 
målades i väggkulören, för att smälta ihop med väggen och låta böckerna 
stå i fokus. Förskolan önskade en egen ingång till avdelningen för de yngre 
barnen, gärna i regnbågsfärger. Av elrör och tyg tillverkades en enkel portal, 
som en liten regnbåge, som är fastmonterad mellan två boktråg.

Förskolan har även varit med och skapat en regnbågsmobil i papper, som 
hänger i fönstret på barnavdelningen. Inspiration till den är hämtad från För
fattarmuseet i Jämshög och Nobelpristagaren Harry Martinsons samlingar.

Jämshögs bibliotek
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De orange Bumling-
lamporna blev ett 
bra komplement till 
vuxenavdelningens mer 
grafiska uttryck.

Harry Martinson har funnits som en röd tråd under hela processen,  
även barn har nämnt honom. I samverkan med Författarmuseet har vi 
fått låna rekvisita till biblioteket, vilket skapat en starkare känsla av hem
trevnad på framför allt vuxenavdelningen. 

Projektet hade tidigare fått ett 
par stora Bumlinglampor från
ett nerlagt bibliotek. Eftersom 
lampan Bumling kom 1968, och 
Medborgarhuset invigdes samma
år, så passade de perfekt här. För 
att förstärka retrokänslan lackades  
de om i en orange nyans.

På vuxenavdelningen markerar runda mattor de olika zonerna. Där 
finns en lugn och tyst vrå med två sköna läsfåtöljer med tillhörande fot
pallar, samt en mer tillåtande och kreativ plats med bord och stolar. 

”HARRY MARTINSON HAR 
FUNNITS SOM EN RÖD 

TRÅD UNDER HELA  
PROCESSEN ...”

Ansvarig för idé och genomförande: Else 

Jämshögs bibliotek
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FÖRE:

EFTER:

Återigen ser vi hur färg kan 
förändra ett rum.

Tips!

Låt barnen vara 

med och skapa blick-

fång till fönstren. 
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SUMMERING
Vad har vi lärt oss 

och vad händer nu?

4
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Hur fungerar de kreativa rummen i dag?
Projektet Kreativa rum hamnade mitt i coronapandemin, några bibliotek
hann bli färdiga strax innan och några blev färdiga under pandemin. Detta
har gjort att vi ännu inte har kunnat se hur rummen fungerar i skarpt läge, 
men de röster som hörts vittnar om att man tycker om sina nya bibliotek.
Besökarna tycker att biblioteken har blivit mer inbjudande och stannar
gärna lite längre än de gjorde tidigare. Vi ser att förskolorna, som tidigare
bara kom för att lämna och låna nya böcker, nu väljer att stanna kvar och
läsa med barnen på plats. Vi väntar med spänning på att övrig verksamhet
ska komma igång.

Vad vi hör är att bibliotekspersonalen tycker att de fått en mycket trevlig
are och mer inspirerande arbetsplats och det är naturligtvis inte oviktigt i 
sammanhanget!

Utmaningar och lärdomar
Vad har vi då lärt oss under projektets gång? Vi har lärt oss att det var inte 
bara att lacka om några hyllor, det var så mycket mer.

Låt förändringen ta tid och var beredd på att saker händer på vägen.
En av de största lärdomarna är att projekt tar längre tid än man tror. För 
att skapa delaktighet och en bra grund för projektet krävs det att man till
bringar mycket tid på platsen. Vi hade hoppats på att kunna bjuda in till 
fler workshops där befolkningen kunde vara delaktiga i planeringen, och 
framför allt under genomförandet. Tid och corona har dock satt stopp för 
det. Här vill vi gärna skicka med att låta era projekt ta tid och vara beredda 
på att saker händer på vägen.
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Våga fråga besökare och användare vad de önskar och behöver.
Det andra vi vill skicka med är att våga fråga. Vi frågar alldeles för lite 
vad våra besökare/användare vill och önskar. Ska biblioteken fortsätta att 
hålla sig relevanta så måste vi få in ett användarcentrerat förhållningssätt. 
Utifrån det vi lär oss av och om användarna måste biblioteken sedan våga 
tänka stort och ta plats.

Att låta någon utifrån se på verksamheten kan ge värdefull insikt om vad 
som behöver förändras.
Det är en utmaning att gå in i nya sammanhang, men att få in någon från
en annan verksamhet som ser ens verksamhet med nya ögon är inte helt
enkelt det heller. Men så värt det! Biblioteken vi arbetat med har sett lika
dana ut i årtionden och liksom all annan verksamhet behöver de då och då
förändras. När nya behov uppstår i det omgivande samhället behöver även
bibliotekens fysiska miljö anpassas. Utmaningen är att inse behovet av en
förändring och att förstå att den är nödvändig.

Att göra människor delaktiga i god tid inför en förändring skapar engage
mang och motivation.
Omgivningen består på dessa små orter oftast av personal, barn, vuxna,
grupper med gemensamma intressen och föreningar. Delaktigheten i pro
jektet har varit en viktig faktor. Vi ville skapa en känsla bland ortsbefolk
ningen att det här är deras bibliotek.

Vi har lärt oss att en förändringsprocess aldrig är enkel och arbetet med
att få med alla i processen är något som kräver tid och erfarenhet. Den pro
cessen bör man börja med långt innan det är dags att förändra det fysiska
rummet, den bör även fortlöpa parallellt under projektets gång. Även om
man är villig att förändra så blir man påverkad av en förändringsprocess.
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Var noga med att komma överens om vem som har ansvar för personal 
och projektet.
Det är viktigt för projektledningen att ha en dialog med cheferna om vem
som har ansvar för vad under projektet. Vem har ekonomi, arbetsmiljö
och personalansvar? Vem är ansvarig för vilka delar i projektet, till exem
pel ombyggnation, målning och inredning?

Glöm inte utvärdera de förändringar som genomförts och att ta lär
domarna med in i det fortsatta arbetet!
Utvärdera, utvärdera, utvärdera. Planera in redan från början vid vilka
punkter ni ska utvärdera projektet. Ha gärna någon avstämning under
projektet, vid överlämning och när biblioteket varit igång ett tag. Prata
med personal och användare av biblioteket. Det är ofta bättre att prata
med några stycken än att skicka ut många enkäter.

Detta har varit en resa för alla oss som varit med i projektet och för hem
slöjdskonsulenter/utvecklare har det varit en lärande resa att ge sig in i bib
lioteksvärlden. Hur ska ett optimalt bibliotek se ut? Vilka fördomar finns?
Vilken roll har ett bibliotek nu och i framtiden? Vems är biblioteket? Vem
är det till för? Det har dykt upp många frågor och funderingar och en del
har vi fått svar på. Nu tar vi våra lärdomar och erfarenheter med oss i vårt
fortsatta arbete.
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Vad händer nu?
Det här projektet är bara början och vi hoppas att det ska sprida sig. Att
göra biblioteken och deras lokaler relevanta är a och o för att biblioteks
verksamheten ska finnas kvar på landsbygden. När lokalerna förändrats
och blivit relevanta behöver också verksamheten förändras och utvecklas
så att den blir relevant och tar vara på de möjligheter som de nya lokalerna
öppnar upp för. Hur kan biblio
teken exempelvis fungera läsfräm
jande även under de meröppna
timmarna? För att driva den fort
satta filialutvecklingen tror vi på
att använda UX, User Experience,
användarstyrt förhållningssätt. Att
helt enkelt fråga vad bibliotekets
användare behöver och önskar!
Det kommer helt klart att leda till
nya arbetssätt och möjligheter.

”FÖR ATT DRIVA DEN 
FORTSATTA FILIAL

UTVECKLINGEN TROR  
VI PÅ ATT ANVÄNDA UX, 

USER EXPERIENCE,  
ANVÄNDARSTYRT  

FÖRHÅLLNINGSSÄTT.”

Projektet har lett till att vi börjat titta på fler möjligheter till samverkan 
mellan utvecklingsområdena slöjd, litteratur och bibliotek. Några idéer 
som vi testat och jobbar vidare med är slöjdlådor, slöjda en saga och lov
verksamheter, dels ute på bibliotek en men även i form av materialpåsarna 
”slöjda hemma” – med anledning av coronarestriktioner.

Hemslöjden i Kronoberg har blivit anmodade att delta i omgestaltning
av Ryds och Alvestas bibliotek. Slöjd i Blekinge och Biblioteksutveckling 
Blekinge Kronoberg har varit ute och bidragit med idéer och stöd för om
gestaltningsprojekt i flera bibliotek i Blekinge och Kronoberg.

Vi är också ute och håller föredrag och workshops för att sprida den 
kunskap vi samlat på oss under åren med projektet Kreativa rum.

Vad har vi då för projektdrömmar framöver? Något vi sett är att många 
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bibliotek rent visuellt är ganska osynliga utvändigt. Det behöver arbetas 
på nya sätt för att visa var biblioteken finns. Vi har därför tankar om ett 
projekt om Kreativ skyltning, där man jobbar med miljön såväl utanför 
som inne i bibliotekslokalerna.

Vi önskar att biblioteken ska kunna göras mer tillgängliga för alla genom 
olika projekt kring kognitiv tillgänglighet. Att få ta del av all kultur utifrån 
sina egna förutsättningar och behov är en mänsklig rättighet. Biblioteks
utveckling har satt igång ett arbete kring detta tillsammans med biblio
teken och Begripsam (se begripsam.se).

Utifrån de kunskaper, erfarenheter och lärdomar som projektet Kreativa 
rum har gett oss vill vi samverka med fler aktörer och områden med fokus 
på läsfrämjande. Blir det lättare och roligare att läsa om fler sinnen an
vänds? Kan taktil stimulering bidra till ökad läslust?

Det fortsätter dyka upp nya tankar och möjligheter hela tiden, så om vi 
får råda – i samverkan med andra förstås – så är bibliotekens framtid ljus.
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Tack
Vi vill först och främst tacka bibliotek och bibliotekspersonal 
för att ni gett oss möjlighet att förändra sex bibliotek i Blekinge 
och Kronoberg, att ni vågade släppa in oss. 

Stort tack till Kulturrådet, Region Kronoberg, Region  
Blekinge, Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Olofströms 
kommun, Lessebo kommun, Markaryds kommun och  
Alvesta kommun som trodde på oss och gav oss möjlighet 
att genom föra detta projekt.

Tack till medverkande som stöttat med material och andra 
resurser: Skrufs Glasbruk ab, Folkets Hus Skruv. jga Emballage 
ab, nibe ab, Möbelform i Blekinge  ab, Interiör & Lackering i 
Ronneby ab, Mairo, Dahla Gardin ab, Movement, Författar
museet, Jämshögs  ortens Hembygdsförening, textilartist Mimmi 
Nilsson och Niklas Croall, OnTheFly Film.

Sist men inte minst, tack till alla som deltagit i workshops 
och som kommit med idéer! Alla barn och alla vuxna, tack!
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Skriftliga utvärderingar med chef och ansvariga på respektive bibliotek. Under 
våren 2021 skickade projektgruppen ut en enkel enkät för att utvärdera hur 
de ansvariga cheferna och platsansvariga såg på projektet Kreativa rum. Svars
frekvens 100%.

Länktips

Aat Vos: www.aatvos.com 
(Arkitekten Aat Vos webbplats, inspirerande biblioteksrum.)

Designing Libraries: www.designinglibraries.org.uk/ 
(Engelsk sida om biblioteksdesign.)

Facebookgruppen Biblioteket som rum:  
https://www.facebook.com/groups/biblioteketsomrum 
(Facebooksida med material och forskning kring bibliotek och design.)

Model programme for public libraries: https://modelprogrammer.slks.dk/en/ 
(Dansk webbplats om biblioteksdesign.)

Spellistan Kreativa rum på Youtube, med före och efterfilmer från samtliga bibliotek: 
https://bit.ly/3rA4UrB

https://bit.ly/3rA4UrB
https://modelprogrammer.slks.dk/en/
https://www.facebook.com/groups/biblioteketsomrum
https://www.designinglibraries.org.uk/
https://www.aatvos.com
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1523172&dswid=1855


107



108

BILAGOR 
Checklista, fler tips 

och goda råd.

5
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Bilaga 1 
Checklista vid utformning 

och förändring av rum på bibliotek

 Tidplan – inom projektet och  
framöver 

 Ekonomi – budget, befintliga  
medel, söka projektmedel 

 Personal – samarbeten, roll- 
fördelning, kompetenser 

 Riskanalys – förändringar för  
personal och låntagare

 Kommunikation intern/extern  
– vad och vem 

 Verksamhet – i dag och framåt

 Biblioteksplaner – mål/vision 

 Målgrupp – i dag, önskvärd 
framöver 

 Vilka nyttjar lokalerna?  
T ex förskolor, skolor, föreningar 

 Planeras meröppet? 

 Mediebeståndet – behöver det  
gallras?

 Kommunens planer för området 

 Orten – styrka/svaghet, befolkning,  
åldersfördelning, inflyttning/ 
utflyttning

 Bibliotekets upptagningsområde  
– vilka t ex förskolor/skolor/särskilda  
boenden finns i närområdet?

 Föreningar, företag och  
institutioner på orten?  
Vilka kan ni samverka med?  
Vilka använder biblioteket?

 Referensgrupper – finns biblio- 
teksråd eller liknande?

 Lokalen – vem äger fastigheten,  
vad får ni göra? 

 Kontrakt – särskilda villkor,  
tillsvidare eller tidsbestämt? 

 Ansvarig – vem är ytterst ansvarig?  
Fastighetsägare, bibliotekschef? 

 Städ – förankra materialval, nya  
rutiner, behövs ny upphandling?

 IT – kolla it-lösningar, uttag osv.  

 Ritning – yta, ventilation, nöd- 
utgångar, belysning, IT 

 Tillgänglighet – ramp, handikapp- 
toalett, breda dörröppningar,  
hörslinga

→
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 Åtgärder – akuta och även på 
lång sikt, typ dränering

 Trygghetsplanera/sanera både i  
och utanför lokalen/entrén

 Brandskydd, nödutgångar

 Inventarier – möbler, material, 
befintliga på andra bibliotek

 Kommunens möbellager

 Material från orten – kontakter/ 
företag

 Lokala föreningar och företag,  
ev. sponsorer

 Workshops och lovaktiviteter  
under projektet

 Dokumentera – filma, fotografera, 
skriva ner tankar under hela 
processen
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Bilaga 2 
Några ytterligare tips och råd till er  

som vill skapa kreativa rum på ert bibliotek 

• Gör studiebesök, både på biblio - 
tek och på andra platser som kan  
inspirera er.

• Låt förändringen ta tid.

• Ha roligt och våga!

• UX:a, det vill säga ta reda på vad  
era användare vill ha.

• Pinterest och andra bildsidor på  
nätet kan ge massor av inspiration.

• Ha med hela personalen, även de  
som inte jobbar på ert bibliotek. 

• Planera inte bara efter en ritning,  
utan var även på plats i biblioteket  
för att mäta och se att inventarier  
verkligen får plats och att föränd- 
ringarna är genomförbara. 

• Om avdelningar ska byta plats,  
undersök först förutsättningarna:  
hur ser det ut bakom bokhyllor,  
finns det höga lister, eluttag eller  
olika slags rör som påverkar  
planeringen?

• Ta reda på vilka slags väggar det  
finns, är det enkelt att skruva 
fast hyllor eller behövs det  
specialverktyg? 

• Går det att hänga saker från taket 
även om de är lite tyngre? 

• Hur ser det ut med brandskydd,  
är någon vägg eller pelare målad  
med brandskyddsklassad färg och  
får därför inte täckas över? 

• Kolla upp att det är godkända  
material för offentliga miljöer som  
används när ni bygger och åter- 
brukar.

• Tänk över placering av draperier,  
så att de inte skymmer nödut- 
gångar eller hindrar en eventuell  
utrymning av lokalen.
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Välkommen att kontakta  
projektgruppen

Har du frågor eller vill veta mer om projektet Kreativa rum är du  
välkommen att kontakta respektive kontor:

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, 
www.biblioteksutveckling.se

Slöjd i Blekinge,  
www.slojdiblekinge.se 

Hemslöjden i Kronoberg, 
www.hemslojdenkronoberg.se

https://www.hemslojdenkronoberg.se
https://www.slojdiblekinge.se
https://www.biblioteksutveckling.se
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