
Minusett är nu invigt 

 
  
Ungdomarnas egna nya avdelning Minusett har nu invigts på Stadsbiblioteket. Det är de ungas egna idéer 
som använts för att skapa ett utrymme som man önskar lockar fler till läsning. 

I våras deltog Laholm som en av 32 kommuner i satsningen Mer för fler. Ett projekt som Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL), Svensk Biblioteksförening och Kulturskolerådet initierat för att locka fler till biblioteken. 

När projektgruppen började arbetet skulle man välja en grupp att fokusera satsningen mot. Ungdomar i åldern 13 
till 16 år var rejält underrepresenterade som besökare fann man och valde att arbeta mot detta genom att ställa 
frågor direkt till dem. Nu har arbetet givit frukt och på onsdagen invigdes ungdomarnas egna avdelning #Minusett. 

– Det ska bli otroligt roligt, jag hoppas verkligen det blir ett ställe där ungdomar hänger, säger projektledare Petra 
Ljungberg. 

Bibliotekets lokaler har beskrivits av tillfrågade ungdomar som "tråkiga". När bandet klippts och ett par unga killar 
kommer ner till källaren utropar två stycken unisont "coolt" när de ser tv-spel och VR-glasögon. 

– Läsning har alltid varit en stor del av mitt liv så det var självklart att hjälpa till. För mig är den viktigaste delen att 
dra hit mer folk, de ska få möjlighet att läsa mer, problemet har varit att folk inte kommit hit. Även om de kommer 
för tv-spelen så kanske de ser en bok som intresserar dem, säger Jasmine Darban, 16 år, som deltagit i 
utvecklingen av avdelningen.  (André Kvist i Lokaltidningen Båstad Laholm) 

Mer för fler - Användarens behov och upplevelser i centrum 

”Pimpa upp biblioteket så man blir gladare när man kommer in och vill gå dit igen!” ”Kul om någon tant kommer 
ner och blir intresserad av spel och det vi gör!” 

Är två citat från ungdomarna i de fokusgrupperna som har hållits under våren. 

Laholms bibliotek deltar under 2017 - 2018 i SKL-projektet (Sveriges kommuner och landsting) ”Mer för fler”. 

Syftet med projektet är att biblioteksverksamheten ska nå fler kommuninvånare. Metoden man arbetar med är 
tjänstedesign. Tjänstedesign tar sin utgångspunkt i användarens behov och upplevelser. Man testar och 
samskapar lösningar tillsammans med användare och de som ska utföra tjänsterna. Verksamheten kan genom 
detta utveckla nya arbetssätt och tjänster som efterfrågas av målgruppen. 

I projektet har vi intervjuat unga i åldern 13-16 år genom att genomföra fokusgrupper (en form av gruppintervju). 
Urvalet av ungdomarna har valts i samarbete med lärare och fritidsledare. 

Laholms bibliotek började att arbeta med utmaningen: 

Hur kan biblioteket i högre grad angå ungdomar och främja integration och läsande? Men efter genomförandet av 
fokusgrupperna landade vi i utmaningen: Hur kan vi göra biblioteket till ett inspirerande rum där ungdomar blir 
sedda? 

Ungdomarna hade många förslag. Vi kommer under hösten jobba för att förverkliga några av deras idéer. 
Ungdomsavdelning kommer flytta ner på nedre plan. Det kommer bli bekväma sittplatser, studierum och ny teknik 
och vi kommer att fortsätta samskapa med ungdomarna genom t.ex. Instagram.  


