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Unge er meget forskellige i deres måder at arbejde på, 
og derfor er det vigtigt, at dette er afspejlet i de møbler, 
den belysning, stemning osv. der er i de rum, de skal bruge.

MANGFOLDIGHED

TILGÆNGELIGHED
Det er vigtigt for de unge at det er let at benytte biblioteket 
efter de hensigter det er tiltænkt. Derfor er skal der være 
mange og tydelige skraldespande, der skal være stik til 
strøm over alt og der skal ikke være for meget bureaukrati 
i form af bookingsystemer og lange sedler med regler. Rum-
mene skal være selvinstruerende.Der skal være gratis Wifi, 
det skal ikke være besværligt at komme til at bruge vores 
services og lokaler. Fokus på overskuelighed.  Hvorfor kan 
man ikke bare booke et lokale over nettet? Hvorfor skal 
man overhovedet booke?

HYGGE/PLANTER
Det er vigtigt for de unge, at der er stemning i de rum 
de bruger. Ord som ”hygge”, ”at føle sig velkommen” 
og ”planter” går igen i de unges beskrivelser.

FLEKSIBILITET
Pga. den store mangfoldighed blandt de unge er 
det vigtigt at rummene kan tilpasses den enkelte 
gruppe eller de enkelte individ, som skal bruge 
det. Derfor er det vigtigt at have transformative 
rum. På den måde får de unge  også lov til at 
gøre rummet til ”deres eget” og sætte præg på 
det i den tid de bruger det.

TRANSPARENS
De unge taler meget om både store og små rum 
i et og samme. De benytter sig ofte af glasvæg-
ge. På den måde kan de føle sig afskærmede og 
samtidig følge med i omverdenen (jf. FOMO)

SPROG
De unge bruger mange engelskspro-
gede udtryk: Chillzone, hangout…. 
De taler i forkortelser og emoij-
icons. Det er vigtigt at vi matcher 
dem på deres sprog. Ligeledes kan 
man benytte sig af brands de ken-
der (fx bruge samme typografi og 
baggrund som Netflix)

GIVEAWAYS
Muligheden for konkurrencer og give-
aways er meget centralt i formidlingen

MEDIER
De sociale medier, især Fa-
cebook, er de unges medie. 

VIP
Lav særlige tilbud til de unge 
fra fx Campus: tag din cam-
puskop med på biblioteket og 
få gratis kaffe! Ung-til-ung 
arrangementer!

IT TEKNOLOGI
Det er vigtigt for de unge,  at biblioteket 
er med på noderne i forhold til den nyeste 
teknologi. Fx smartfilm, trådløs strøm, crome 
cast, bluetooth osv.. Vi skal bevæge os på de 
unges banehalvdel, og den forankres i tekno-
logien. Et godt brand er at være på forkant 
med teknologien.

MUSIK
Mulighed for afspilning 
af musik i de forskelli-
ge rum er meget vigtigt 
for de unge.

LIGHED
Fokus på at møde andre 
mennesker end dem, du 
kender. Kan man det uden 
en form for facilitering? 
Alle har lige ret til at benyt-
te biblioteket. Ung-til-ung 
formidling og aktiviteter! 
Adgang for alle, hvad
enten du har din egen mad 
med eller du er betalende 
kunde.

FORDYBELSE
Fordydelse = harmoni! Fokus på naturele-
menter, planter, stenvæg, træ, udendørsa-
realer mm.

INDIVIDUALITET
De unge har brug for at kunne tilpasse rummet til 
deres egne behov. Det er i forhold til fleksibilitet, men 
også ved fx at kunne blæse deres eget musik ud i højta-
lere, deres egne billeder eller film op på en skærm osv.

OVERVEJELSER I FORHOLD TIL FORMIDLING

DE UNGES VÆRDIER




