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Godt to år med DemokratiStafetten har sat 
sig varige spor i de deltagende biblioteker. 
Og heldigvis for det. Biblioteker, der ikke før 
havde set sig selv som en faktor i demokrati- 
udviklingen, tænker nu med selvfølgelighed 
på, hvilke arrangementer de skal stille op 
med til næste kommunalvalg. Biblioteker, 
der havde opgivet at være andet end en 
studiebogsamling for de unge, har nu fået gode 
samarbejdsrelationer til lokale unge byråd, 
ungdomsskoler, gymnasier m.m. og tænker 
dem ind som samarbejdspartnere til kommende 
arrangementer. Der er således masser ‘pegen 
fremad’ fra projektet DemokratiStafetten ift. 
varige ændringer i de deltagende bibliotekers 
drift.
DemokratiStafetten har skabt en lang række 
nye samarbejdspartnere til bibliotekerne, 
især lokalt men også nationalt og 
internationalt. Ved at bevæge sig ind på 

feltet ‘unge og demokrati’ har bibliotekerne 
gjort sig relevante og interessante for andre 
end de traditionelle samarbejdspartnere. 
Variationen har været stor, lige fra kommunale 
forvaltninger til ungdomsorganisationer, 
uddannelsesinstitutioner, græsrodsbevægelser 
mm. På det internationale felt har projektet 
oplevet stor interesse og potentiale for at skabe 
nye demokratiprojekter både sammen med 
biblioteker og andre typer af organisationer. 
Konkret har det affødt et Erasmus+ projekt samt 
en ansøgning om et Europa for borgerne-projekt. 
Regionalt har projektet affødt et kulturaftale-
projekt samt et fælles regionalt bibliotekstiltag 
omkring Danmarkskanonen. Vi forudser, at nye 
samarbejdsrelationer, små og store projekter, 
vil fortsætte med at blomstre op i årene der 
kommer.
I kølvandet på projektet er opstået en massiv 
interesse generelt i den danske biblioteksverden 

for at tale om og gøre opmærksom på den 
vigtige rolle, bibliotekerne har i understøttelsen 
af demokratiet. Blandt andet Danmarks 
Biblioteksforening som lancerer en kampagne 
i efteråret 2017 med titlen ”Biblioteket kan 
…. Demokrati” ligesom der også i foråret og 
sommeren 2017 kører en fælles national 
bibliotekskampagne omkring ‘fake news’. 
Ordene ‘demokrati’ og ‘biblioteker’ nævnes ofte 
i tæt sammenhæng i lokale biblioteksstrategier. 
DemokratiStafetten har to år i træk været stærkt 
repræsenteret på Kulturmøde Mors, og der 
skabt opmærksomhed blandt de deltagende 
politikere og kulturpersoner om, at kultur/
biblioteker/demokrati har en tæt sammenhæng. 
Projektet har således været en stærk faktor 
i at skabe en ny arena for bibliotekerne 
og en ny legitimitet for bibliotekernes 
eksistensberettigelse

FORORD
DemokratiStafetten – fremtidige perspektiver
Sara Jørgensen, udviklingschef Herning Bibliotekerne og
formand for projektets styregruppe.
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De spæde tanker om et fælles regionalt 
projekt med fokus på bibliotekernes rolle i 
forhold til unge og demokrati blev formuleret 
tilbage i 2014. Baggrunden var bl.a. 
valgretskommissionens betænkning Demokrati 
for fremtiden (2011), samt Eurobarometer 
Flash ‘European Youth: participation in 
democratic life’ (2013). Begge peger på, at 
danske unge har en høj viden om demokrati 
men meget lav politisk selvtillid, hvorfor de 
holder sig tilbage ift. at ytre sig og deltage i 
de mere formelle demokratiske processer og 
den offentlige debat. Rapporten Demokrati 
for fremtiden peger desuden på behovet for 
at bygge bro mellem unges demokratiske 
engagement og det formelle demokrati. Heri 
fandt bibliotekerne både dengang og nu en 
oplagt opgave for bibliotekerne som videns- 

og dannelsesinstitutioner, hvorfor Herning 
Bibliotekerne med Region Midtjyllands 
øvrige biblioteker i ryggen indsendte en 
projektansøgning til Kulturministeriets 
Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker på 
et to-årigt projekt med titlen DemokratiStafetten.  

Den 19. januar 2015 modtog 
DemokratiStafetten den fulde støtte på 
1.326.000 kr. fra Udviklingspuljen til at køre 
projektet i 2015-2016. Senere fik projektet også 
positivt svar på en ansøgning til Aarhus 2017, 
hvorfra der blev bevilliget yderligere 750.000 
kr. til at forlænge DemokratiStafetten til 2017. 
Denne evalueringsrapport sammenfatter hele 
projektperioden fra 2015-2017.

Formål
Med udgangspunkt i ovenstående har 
DemokratiStafetten haft til formål at øge unges 
aktive deltagelse i demokratiet. Demokratisk 
deltagelse forstås i projektet bredt som 
både deltagelse i det formelle demokrati og 
mere uformelt som det at turde ytre sin egen 
mening i offentlige sammenhænge, være med 
til at sætte dagsordenen og være en aktiv 
medskaber i samfundet. Samtidig har man 
med projektet ønsket at udvikle biblioteket som 
aktiv aktør, rum og ramme for denne deltagelse. 
Folkebibliotekerne har i den forbindelse 
væsentlige kvaliteter at bygge på som (mellem)
rummet mellem det offentlige Danmark og det 
uformelle, uforpligtende mødested som samler 
borgere på tværs af alder, etnicitet osv.

BAGGRUND
FOR PROJEKTET
Peter Hauchrog Hesselberg, projektleder DemokratiStafetten, Herning Bibliotekerne
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Målgruppe
DemokratiStafettens målgruppe blev i 
projektansøgningen defineret som unge mellem 
14-25 år i Region Midt. Som det fremgår senere 
i rapporten har de deltagende biblioteker gjort 
flere erfaringer med at arbejde med denne 
målgruppe. 

Målsætninger og resultater
Der har i projektet været opstillet en række 
kvalitative mål og kvantitative succeskriterier 
for DemokratiStafetten i 2015 - 2016. Disse er 
opstillet i punktform nedenfor.

• Inddrage unge i at opbygge nye og 
appellerende deltagelsesformer.

• Udvikle og afprøve demokratifremmende. 
aktiviteter indenfor alle rum i fire-rums-
modellen.

• Udvikling af et demokrati stafet-koncept, 
som kan gentages efter projektet.

• Min. 6.000 unge skulle være i berøring med 
projektets aktiviteter.

• Der skulle udvikles og afholdes min. 
200 demokratifremmende aktiviteter i 
samarbejde med unge, heraf min. 100 
planlagt af unge.

De kvalitative resultater vil blive behandlet 
senere i rapportens evaluering, mens 
resultaterne af de kvantitative succeskriterier 
fremgår nedenfor.

Resultaterne for 2015-2016 ser således ud:
• Ca. 13.500 unge var i berøring med 

projektets aktiviteter. Enten lokalt 
i kommunerne eller opstarten eller 
afslutningen på Kulturmødet Mors i 2015 og 
2016.

• Der blev afholdt 307 demokratifremmende 
aktiviteter i perioden. Heraf var 126 skabt 
helt eller delvist af unge. 

• Der blev gennemført en stafetrunde rundt 
i regionen, som blev afsluttet med en stor 
fælles 3-dages event på Kulturmødet Mors. 

For stafettens aktiviteter i 2017 var der ikke 
opstillet nogle kvantitative mål, men ikke desto 
mindre er der også blevet ført statistik for disse 
aktiviteter. Resultatet for 2017 er som følger:
• Ca. 2.500 unge var i berøring med projektets 

aktiviteter. Enten lokalt i kommunerne i uge 
14 eller til afslutningen til Off Road festivalen 
i Herning d. 11. april. 

• Der blev afholdt 53 aktiviteter i uge 14 og til 
Off Road festivalen. Heraf var 24 skabt helt 
eller delvist af de unge.

• Der blev afprøvet et nyt stafetformat, hvor 
aktiviteterne i hele regionen var koncentreret 
til den samme uge og foregik simultant

Samlet set over de 3 år har projektet således 
været i kontakt med ca. 16.000 unge og der er 
blevet afholdt ca. 360 aktiviteter - heraf ca. 150 
skabt helt eller delvist af de unge selv. 

Organisering
DemokratiStafetten har været organiseret med:
• Styregruppe
• Projektledelse
• Dedikeret projektgruppe
• Projektdeltagere i form af lokale tovholdere
• Evalueringsgruppe

Styregruppen, der var sammensat af ledere fra 
fem af de medvirkende biblioteker, havde det 
overordnede ansvar for projektets ramme og 
økonomi. Projektlederen har løbende informeret 
styregruppen om projektets status og har 
konsulteret styregruppen i forbindelse med 
store økonomiske udskrivninger eller ændringer 
i projektets ramme og økonomi.

Projektledelsen har haft ansvaret for projektets 
daglige drift og koordineret alle fælles opgaver i 
projektet, herunder:
• Økonomistyring og indkøb
• Generel logistik omkring stafetten
• Koordinering af fælles indsats på festival
• Tilrettelæggelse af fælles møder og 

workshops
• Overordnet markedsføring og PR
• Kompetenceudvikling og vejledning af 

tovholdere
• Evaluering og afrapportering (i samarbejde 

med de to tilknyttede forskere)
Dedikeret projektgruppe – en gruppe bestående 
af projektlederen og 4 projektdeltagere fra de 
andre biblioteker. Den dedikerede projektgruppe 



De unge 
sagde at de 
har ændret 
deres syn 
på, hvad 
biblioteket 
kan! God og positiv kontakt 

med de unge.

Alle unge sagde 
enstemmigt, at de har 
fået mere mod på, at 
gøre noget lignende en 
anden gang, hvilket jo 
må siges at være en 
kæmpe succes! 
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Styregruppe

Britta Bitsch

Aarhus Bib.

Hans Nielsen

Randers Bib.

Sara Jørgensen

Herning Bib.

Peter Hesselberg

Herning Bib. 

Projektleder

Gruppe 1

2015 Nord

Frederik Schøler

Favrskov Bib.

Annemette Hasselstøm 
og Kjartan Annesen

Viborg Bib.

Eva Svejvig og Ditte 
Svensson

Silkeborg Bib.

Bettina Boddum

Randers Bib.

Ninna Sif Tønder

Norddjurs Bib.

Sussi Lund Gadmar 

og Lisbeth Larsen

Syddjurs Bib.

Gruppe 2

2016 Øst

Annette H. Thorgaard

Aarhus Bib.

Vibeke Mygind

Horsens Bib

Jarl Østergaard

Skanderborg Bib.

Marianne Folkersen

Odder Bib.

Gruppe 3 

2016 Syd

Tina Daugaard 

og Brian Bruhn

Herning Bib.

Stine Bo Nørgaard

Hedensted Bib.

Line Thorup Vendelbo

Ikast-Brande Bib.

Bodil Hejlsvig

Ringkøbing -Skjern

Gruppe 4

2016 Vest

Ulla Soon- Ja Jespersen 
og Rasmus Tågelund

Holstebro Bib.

Kenneth Stampe og 
Grethe Lorentzen

Lemvig Bib.

Birthe Wraa Hansen

Struer Bib.

Kirsten S. Jensen

Skive Bib.

Britta Thun- Petersen

Viborg Bib.

Carsten Hother Jensen

Struer Bib.
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har været sparringspartner for projektlederen, og 
i fællesskab med denne har de haft ansvaret for:
• At udvikle rammen og formen for den 

fysiske stafet, som rejste rundt i regionen.
• At planlægge stafettens fælles opstart på 

Kulturmødet Mors 2015
• At planlægge en fælles 

ungdomsdemokratisk festival på 
Kulturmødet Mors i 2016

• At planlægge en fælles afslutning i 2017

De 18 projektdeltagere/tovholdere fra hvert 
bibliotek – har været inddelt i fire grupper, 
så de kunne sparre og samarbejde med de 
biblioteker, som skal have stafetten før og efter 
dem selv. Der var et medlem fra den dedikerede 
projektgruppe med i hver af de fire grupper. 
Projektdeltagerne har haft ansvaret for:
• De aktiviteter som fandt sted i deres 

kommune, da stafetten var på besøg.
• Stafettens modtagelse og afsendelse.
• Lokal markedsføring af deres aktiviteter.
• Kontakt til de unge/ungenetværk og andre 

samarbejdspartnere.

Evalueringsgruppen har været ansvarlig for 
den løbende og afsluttende evaluerings- og 
forsksningsproces (se yderligere i afsnittet om 
evalueringesprocessen)

Samarbejder i projektet
Undervejs i projektet er der opstået en lang 
række samarbejder, både på national og 

regionalt plan, men i høj grad også lokalt ude i 
kommunerne.

Som den nævnes i forordet er der opstået en 
international udløber af DemokratiStafetten 
i form af projektet Our Democratic Europe 
(ODE), som har deltagelse af fem at de danske 
biblioteker fra DemokratiStafetten (Holstebro, 
Horsens, Randers, Viborg og Herning) og 
et bibliotek i henholdsvis Polen, Holland 
og Belgien. ODE projektet handler om at 
udvikle bibliotekerne som rum for en fælles 
europæisk offentlighed og arbejde med unge 
og demokrati. Projektet indeholder en række 
nationale og internationale seminarer, hvor 
unge kan mødes og udveksle holdninger på 
tværs af landegrænser. I hvert land er der blevet 
dannet demokrati-klubber for engagerede unge 
mennesker, og i Danmark er der blevet lavet 
fem lokale klubber på hvert bibliotek. I efteråret 
2017 skal de fem danske demokrati-klubber 
planlægge det internationale seminar i Danmark, 
hvortil nogle af de udenlandske unge er inviteret. 
Projektet har opnået støtte fra Europa Nævnet, 
Erasmus+ og Slots- og Kulturstyrelsen. 

På nationalt og regionalt plan har vi i projektet 
samarbejdet med bl.a. DUF, Ungdomsringen, 
Frontløberne, Institut for X, Kulturmødet Mors, 
Demokrati i Praksis, Vores Europa og andre 
institutioner eller enkeltpersoner, som har haft 
et godt greb ind i målgruppen. En stor del af 
dette samarbejde er foregået på et overordnet 

projektniveau mellem projektledelsen og de 
forskellige aktører. 

En af projektets store værdier er de lokale 
samarbejder, der er opstået rundt i regionen 
på alle bibliotekerne, som i kraft af projektet 
har opsøgt nye samarbejdsrelationer og 
kastet sig ud i samarbejder med de unge, hvor 
bibliotekerne har skullet vænne sig til at slippe 
tøjlerne. På det lokale niveau har bibliotekerne 
således opdyrket og/eller udviklet samarbejder 
med foreninger, gymnasier, ungdomsskoler, 
erhvervs- og produktionsskoler og andre 
institutioner som har med målgruppen at 
gøre. En anden styrke ved projektet er det 
interne samarbejde bibliotekerne imellem. 
Her fremhæver flere af projektdeltagerne, at 
vi som biblioteker har lært hinanden bedre at 
kende og formået at lave nogle gode fælles 
events på fremmed grund, hvor vi har løftet i 
flok. Samarbejder som fremadrettet vil kunne 
udvikles yderligere. 

Endelig bør fremhæves evaluatorerne fra Aarhus 
Universitet, som har fulgt projektet løbendende 
og afholdt flere evalueringsworkshops for 
projektdeltagerne. Et samarbejde som har været 
meget givtigt for projektet, dels i forhold til 
projektets afrapportering, men også i forhold til 
at give projektledelsen løbende sparring.
Projektet har som nævnt strakt sig over en 
periode på godt to år, der har været inddelt 
i forskellige faser, som det fremgår af 
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TIDSFORLØB
1. marts - 19. august 2015 Opstarts- og planlægningsfase

20. august - 22. august 2015 Officiel indledning af projektet på Kulturmødet Mors

7. september - 30. november 2015 1. etape. Stafetten rejste rundt til bibliotekerne i Silkeborg, Viborg, Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs 
kommuner

1. december - 22. december 2015 Evaluering af Kulturmødet og 1. etape

10. januar - 18. juni 2016 2. etape. Stafetten rejste rundt til til bibliotekerne i Horsens, Aarhus, Odder, Skanderborg, Hedensted, Ikast-
Brande, Herning, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Holstebro, Skive og Struer kommuner

1. Juni - 24. august Planlægning af aktiviteter til Kulturmøde Mors 

25 - 27. august 2016 Ungdomsdemokratisk Festival på Kulturmøde Mors

1. september - 31. december 2016 Evaluering af 2. etape og Kulturmødet, samt ideudvikling til nyt koncept for DemokratiStafetten i 2017

1. januar - 31. marts 2017 Planlægning af DemokratiStafettens aktiviteter i 2017

3. april - 7. april 2017 (uge 14) Simultan afvikling af projektets aktiviteter på alle medvirkende biblioteker

11. april 2017 Fælles afslutningsevent til åbningen af Off Road festivalen i Herning

1. maj 2017 Officiel afslutning på projektet

1. maj - 30. juni 2017 Afsluttende evaluering af projektet

24. - 26. august Kulturmøde Mors 2017 - aktiviteter som udspringer af DemokratiStafetten
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nedenstående tidsforløb.

Den første fase i projektet i foråret 2015 
var vigtig for projektet, da der var fokus på 
at forankre projektet hos de 18 deltagende 
biblioteker, udarbejde en plan for stafettens rejse 
og i det hele taget finde fælles fodslaw, inden 
den officielle start på Kulturmødet Mors i august 
2015. 

Stafettens rejse i 2015-2016
Projektet blev kickstartet med to indledende 
workshops for bibliotekerne og deres 
samarbejdspartnere i april og maj 2015. De 
to workshops har været med til at klæde 
de lokale biblioteksmedarbejdere på til 
projektet, skabe struktur og samtidig få 
skabt samhørighed internt i gruppen, da den 
sidste workshop var et to dages internat med 
overnatning. Efterfølgende blev der lavet 
en rute for stafettens rejse, udarbejdet en 
forståelsesramme for projektets aktiviteter 
og nedsat en dedikeret projektgruppe med 4 
tovholdere, som sammen med projektledelsen 
var ansvarlige for at lave et samlet program til 
Kulturmødet Mors. 

Projektledelsen og den dedikerede projektgruppe 
stod sammen med ca. 10 unge for programmet 
på Kulturmødet Mors 2015. Projektet havde en 
stand på Kulturmødets ungdomscamp også 
kaldet Kulturfjorden. Her blev over tre dage 

afholdt 16 arrangementer, hvor vi afprøvede 
forskellige demokratiske samtale-modeller 
og kreative workshops. De unge indgik som 
medhjælpere og afviklere, men kun 3 af 
aktiviteterne var planlagt helt eller delvist af de 
unge selv, hvilket primært skyldes at flere af 
de medvirkende biblioteker endnu ikke havde 
fået etableret kontakt til deres lokale unge. I 
takt med stafettens efterfølgende rejse rundt i 
regionen fik flere og flere biblioteker kontakt til 
unge mennesker, skoler o.l., hvilket resulterede i 
at udgangspunktet for Kulturmødet 2016 var en 
bredere regional gruppe af unge, samt en masse 
erfaringer med nye aktivitetskoncepter.

Projektets fysiske stafet blev en 10-personers 
samtalecykel, som er blevet sendt rundt i 
regionen mellem bibliotekerne. Bibliotekerne 
havde ansvaret for at lave aktiviteter for og 
sammen med deres lokale unge i de 1-2 uger, 
hvor stafetten var hos dem. Man arbejdede med 
de overordnede slogans Giv det videre og Vigtigt 
for mig. Ud over at være den fysiske stafet, så 
har samtalecyklen også fungeret som tydeligt 
symbol for projektet, og den er indgået i mange 
aktiviteter. Særligt på skoler og i bymidterne har 
den været populær. Den oprindelige tanke var at 
unge skulle cykle den videre til næste kommune, 
men det måtte opgives, da den var for tung at 
træde over længere/kuperede afstande.
På kortet nedenfor ses DemokratiStafettens 
rute rundt i regionen i 2015 og 2016. Den røde 
streg viser ruten i efteråret 2015: Kulturmødet 

Mors - Silkeborg - Viborg - Favrskov - Randers 
-Norddjurs - Syddjurs. I januar 2016 startede 
2. etape (blå streg) Horsens - Skanderborg 
- Aarhus - Odder - Hedensted - Ikast-Brande 
- Herning - Ringkøbing-Skjern - Lemvig - 
Holstebro - Skive - Struer - Kulturmødet Mors. 
Som det fremgår i afsnittet om projektets 
resultater er der i 2015-2016 blevet afholdt 307 
arrangementer rundt om på de 18 medvirkende 
biblioteker. Nogle af disse arrangementer vil 
blive beskrevet i et senere afsnit. 

Som afslutning på stafettens rejse fra 
september 2015 - juni 2016, deltog 
DemokratiStafetten igen i 2016 på Kulturmødet 
Mors, hvor vi udgjorde en væsentlig del af 
de fysiske rammer og aktivitetsprogrammet 
på ungeområdet Kulturfjorden. Her havde 
vi fire ‘scener’/områder, hvor vi henover tre 
dage afviklede 27 arrangementer, heraf syv 
planlagt af de unge selv. Næsten alle projektets 
biblioteker deltog med minimum én aktivitet, 
og Kulturmødet blev således en stor fælles 
afslutning, hvor vi som biblioteker for alvor 
fik prøvet at arbejde sammen udenfor vores 
normale rammer. Med biblioteksfolk, unge 
frivillige, samarbejdspartnere og hyrede artister 
var der omkring 75 personer involveret i 
afviklingen af aktiviteterne i DemokratiStafettens 
område.

Generelt for aktiviteterne i 2015-2016 skal 
det siges, at bibliotekerne var gode til at 
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kaste sig ud på dybt vand, slippe tøjlerne og 
lade de unge tage styringen på aktiviteterne. 
Mange biblioteker forsøgte sig med at nå ud 
til de frivillige unge, altså unge som opsøgte 
biblioteket af egen vilje og ikke i kraft af f.eks. 
skolesamarbejder. Som forventeligt var det en 
stor udfordring at nå denne gruppe unge og ikke 
mindst at fastholde dem i projektets aktiviteter. 
Det krævede meget arbejde og tålmodighed 
fra de biblioteksansatte, men på mange af 
bibliotekerne lykkedes det at få etableret en lille 
gruppe af frivillige aktive unge, som tog ejerskab 
til nogle af aktiviteterne. Andre steder gik man 
mere efter at nå de unge på de steder, hvor de i 
forvejen befandt sig, f.eks. gennem samarbejder 
med skoler, gymnasier, ungdomsskoler, 
ungdomspartier o.l., for så herigennem at få 
vakt deres interesse for projektet. 

 
Stafetten i 2017
I 2017 ændrede vi stafettens form, så den ikke 
længere blev sendt rundt hen over hele året. I 
stedet foregik alle aktiviteterne simultant på 
samtlige biblioteker henover uge 14. Denne 
form blev valgt for at afprøve en ny model, 
hvor det var tanken, at et koncentreret program 
ville skabe tydeligere sammenhæng mellem 
projektets deltagere og gøre det muligt at 
lave en mere synlig fælles markedsføring. 
Aktiviteterne i uge 14 kulminerede med 
åbningen af kulturfestivalen Off Road ugen efter 
den 11. april i Herning. 
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I uge 14 arbejdede bibliotekerne med nogle faste 
aktivitetskoncepter, der lå placeret henholdsvis 
mandag, onsdag og fredag, så aktiviteterne 
kom til at foregå simultant på alle bibliotekerne. 
Tanken med koncepterne var, at bygge videre 
på nogle af de aktiviteter, som var gået godt i 
2015-2016. Koncepterne blev kaldt Holdnings-
speeddate, Cut´N´Talk og Mad med mening og 
havde nogle prædefinerede rammer, som dog 
sagtens kunne gradbøjes, så bibliotekernes 
lokale unge kunne være med til selv at forme 
aktiviteten. Foruden de tre koncepter lavede 
hvert bibliotek i samarbejde med lokale unge et 
stort bogstav, som blev brugt til en installation 
på Off Road festivalen, hvor alle bogstaverne 
blev sat sammen til ét stort “kunstværk” og 
dannede ordet DemokratiStafetten. Her indgik 
mange af bibliotekerne nye lokale samarbejder 
med produktionsskoleelever. 

Som afslutning af DemokratiStafetten i 2017 
lavede bibliotekerne en fælles event til åbningen 
af Off Road festivalen den 11. april i Herning. 
Ligesom med Kulturmødet Mors havde vi 
valgt at lave vores event i forbindelse med en 
eksisterende festival, for at være en del af noget 
større og nå bredere ud med projektet. Valget 
faldt på Off Road-festivalen fordi det var en af 
Aarhus2017 såkaldte “fuldmåne-begivenheder”. 
Bibliotekerne i DemokratiStafetten gik sammen 
om at omdanne en lille park i Herning midtby 
til KarmaCorner - en hyggelig, grøn oase med 

hang-outs, kreative aktiviteter, streetfood og 
masser af god karma. Med sloganet ‘Gi’ det 
videre’ blev der sat fokus på bæredygtighed, 
unge og demokrati. Alle bibliotekerne deltog 
med hver deres bogstav og derudover havde 
godt halvdelen af bibliotekerne en aktivitet med. 
Desværre lykkedes det kun få af bibliotekerne 
at få involveret deres lokale unge i at planlægge 
og afvikle aktiviteterne i Herning, bl.a. fordi Off 
Road lå i dagene op til påske. Men der blev 
alligevel skabt et rigtig hyggeligt og spændende 
område, som tiltrak mange nysgerrige. Vejret 
var desværre lidt imod os, så der kom ikke det 
forventede antal mennesker i byen og særligt 
de unge dukkede først op om aftenen, hvor 
vores aktiviteter var afsluttet. Vores indsats 
på Off Road festivalen blev således en smule 
uforløst og ikke den samme succes, som vores 
afslutning på Kulturmødet Mors i 2016.

Generelt skal det siges, at der i begyndelsen af 
2017 kunne spores en vis metaltræthed blandt 
nogle af projektdeltagerne. Ikke fordi de ikke 
var interesseret i projektet, men primært pga. 
manglende tidsmæssige ressourcer rundt om 
på bibliotekerne. De faste aktivitetskoncepter 
og den forholdsvis afgrænsede periode (uge 
14 + den 11. april) gjorde dog, at projektet 
blev lidt lettere at gå til for de biblioteker, 
som var pressede. Dog valgte Skanderborg 
og Norddjurs biblioteker at trække sig fra 
projektet, men de resterende 16 biblioteker 
fortsatte. De manglende lokale ressourcer 

gjorde, at langt de fleste biblioteker valgte at 
indgå samarbejder med skoler, ungdomsskoler, 
gymnasier, foreninger o.l., da erfaringerne fra 
2015-2016 viste, at det krævede meget arbejde 
og tid at nå de “frivillige” unge. Dog havde nogle 
af bibliotekerne fortsat en gruppe unge fra 
året før, som de kunne trække på til nogle af 
aktiviteterne. Resultatet for 2017 blev at der blev 
afviklet 53 aktiviteter rundt om på bibliotekerne 
i uge 14 og til Off Road, hvoraf knap halvdelen 
blev gennemført helt eller delvist af de unge selv.

Synlighed
Foruden denne rapport har vi i projektet 
løbende forsøgt at synliggøre projektet og dets 
forskellige aktiviteter. På hjemmesiden www.
demokratistafetten.dk, har man i en fælles 
kalender kunnet få et samlet overblik over alle 
projektets aktiviteter, eller man har på et kort 
kunnet følge stafettens rejse rundt i regionen.

De enkelte biblioteker har selv haft ansvaret 
for markedsføringen af deres aktiviteter 
når de havde stafetten på besøg. Fra 
projektledelsens side er der blevet udarbejdet 
generelt markedsføringsmateriale som f.eks. 
pressemeddelelse, plakater, flyers m.m., som 
de enkelte biblioteker har kunnet tilpasse lokale 
forhold og bruge i markedsføringen af deres 
lokale aktiviteter. Markedsføringen af projektets 
fælles aktiviteter som f.eks. Kulturmødet Mors 
har projektledelsen varetaget.
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På de sociale medier har de primære 
kanaler været Instagram, hvor vi har brugt 
hashtaggene #givdetvidere, #vigtigtformig, 
#demokratistafetten, og Facebook hvor 
projektet har haft en fælles side. Hvert af 
bibliotekerne har varetaget facebooksiden, når 
de har haft stafetten i deres kommune, men det 
har været en udfordring at skabe interaktionen 
med de unge, både på Facebook og Instagram. 
Dog har nogle af bibliotekerne haft held med at 
lade en eller flere af de unge stå for indholdet 
på de sociale medier. I 2017 hvor aktiviteterne 
var koncentreret hen over en uge, stod 
projektledelsen for en overordnet markedsføring 
på facebooksiden. Her blev bl.a. afholdt en 
konkurrence, hvor deltagerne kunne vinde en 
bæredygtig cykel bygget i bambus. Vinderen fik 
overrakt cyklen til Off Road festivalen d. 11. april. 

Projektlederen og nogle af projektdeltagerne 
har desuden præsenteret projektet og 
dets erfaringer til temadage om unge og 
demokrati, hvor deltagerne har været folk fra 
biblioteksverdenen. DemokratiStafetten blev 
endvidere udvalgt til at være trendspotter til 
Biblioteksforeningens Topmøde i 2017, hvor 
vi fik mulighed for at vise nogle af projektets 
aktiviteter frem for ca. 500 biblioteksfolk.  

 Aktivitetsbeskrivelser
Herunder er oplistet eksempler på nogle af 
de aktiviteter, som er blevet gennemført i 

projektet, enten lokalt på bibliotekerne eller på 
Kulturmødet Mors. De første tre er aktivitets-
koncepterne fra uge 14 i 2017.

• Holdnings-speeddate: Unge blev inviteret 
til  at speeddate på holdninger/interesser. 
De unge mødte andre unge med noget 
på hjerte i en intim atmosfære. Man sad 
som udgangspunkt to personer over for 
hinanden og diskuterede et bestemt tema/
en problemstilling. Der var begrænset med 
tid og efterfølgende skiftede man plads og 
mødte nye holdninger. Nogle steder foregik 
eventet på den måde, at der ved hver plads 
lå et kort med en bestemt holdning, som 
man så skulle argumentere for uanset om 
man personligt var for eller imod.

• Cut’N’Talk eller lignende: Debat/samtale 
arrangement som blev kombineret med et 
praktisk håndværk – f.eks. frisør. Deltagerne 
i arrangementet skulle yde noget/debattere 
for at få en gratis håndværkerservice. Her 
blev der både samarbejdet med frisører, 
cykelsmede, bagere, kokke og fotografer. 
Konceptet blev afprøvet første gang 
allerede på Kulturmødet Mors i 2015, hvor 
vi etablerede en frisørsalon med gratis 
klipning, til dem som deltog aktivt i debatten 
i salonen. Personen, der sad i ‘den varme 
(frisør)stol’ og blev klippet, kunne bestemme 
et emne som skulle diskuteres blandt de 
øvrige deltagere. Cut’N’Talk er ét af de 

koncepter som har fungeret rigtig godt og 
givet en sjov og anderledes debatform.

• Mad med mening: Demokratisk 
samtalemåltid fra kyst til kyst. Bibliotekerne 
inviterede lokale unge, skoleklasser o.l. til et 
måltid med fokus på mødet og samtalen, 
som opstår over et hyggeligt måltid. Det lå 
bibliotekerne frit for hvem de inviterede til 
arrangementet, men omdrejningspunktet 
i samtalen skulle være miljø, klima og 
bæredygtighed. Der blev udarbejdet et 
fælles katalog med spørgsmål og temaer 
omkring bæredygtighed, som kunne bruges 
under måltidet. Ved afslutningen af hvert 
måltid, blev deltagernes hovedpointer i hver 
kommune lagt online i en fælles wordcloud, 
så der til sidst blev genereret en stor 
regional sky af ord om bæredygtighed. 

• Madkassen - bæredygtighed og madspild: 
Under hele Kulturmødet 2016 havde vi 
opstillet Madkassen inde i Netto over 
for Kulturfjorden. Her satte vi fokus på 
forskellige emner omkring fødevarer, økologi 
og madspild. Madkassen var en boks, 
udstyret med kamera og skærme. Man 
kunne gå ind i boksen og få optaget en lille 
film med ens holdning til det pågældende 
emne og efterfølgende blev filmen vist på 
skærmene udenfor. 
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• Badge et budskab / Perler med mening 
/ Zine workshop / Syværksted o.l.: 
Der er blevet afholdt en lang række 
kreative workshops, hvor det er blevet 
lavet forskellige produkter, med politiske 
statement. Det kunne f.eks. være badges 
med en holdning på, perleplader med 
politiske symboler eller zine-foldere om 
et givent emne. Den aktive deltagelse og 
samtalen omkring produktionerne har 
ligeledes udgjort et demokratisk aspekt. 

• Genbrug, bæredygtighed og redesign: 
Mange unge går op i miljø, bæredygtighed 
og genbrug, hvorfor en del af vores 
arrangementer har omhandlet disse 
temaer. Flere steder har de unge selv taget 
teten på at lave workshops med fokus på 
f.eks. genbrugsdesign, byttebiks eller stop 
madspild. 

• Samtalecykel / Drømmeduel / 
Fodbadsdemokrati / Punktér myterne: 
Fælles for disse arrangementer er, at de 
har haft samtalen som omdrejningspunkt. 
Det er aktiviteter med fokus på debat 
og meningsudveksling, men hvor 
man har forsøgt at sætte det op i en 
anderledes kontekst. F.eks. et dartspil 
med balloner, hvor man skulle forholde 
sig til et statement, som var gemt inde 
i ballonen, en holdningsbattle udformet 
som et jeopardy spil, eller forskellige 

ungdomsdebatter hvor formen er brudt 
op og mere afslappet til sammenligning 
med en traditionel paneldebat. Til flere 
af disse arrangementer har vi haft lokale 
politikere på banen, men vi har også haft 
flere spændende unge mennesker i spil, 
bl.a. Demokrati i Praksis, Vores Europa, Mia 
Palisgaard, Ronja Mannov og Robert Nour 
Senftleben. Ligeledes har der været afholdt 
mere traditionelle arrangementer med f.eks. 
Thomas Skov, Michael Schøtt og Farshad 
Kholghi.

• Henfaldslyrik / Pop-up bibliotek / Lån 
et digt: Der har været afholdt en række 
arrangementer med et bibliotekarisk/
litterært islæt. Henfaldslyrik blev lavet af en 
gruppe studerende ved Litteraturhistorie 
på Aarhus Universitet. De arrangerede 
en tredobbelt lyrikoplæsning med Amalie 
Smith, Lea Maria Løppenthin og Jesper 
Sternberg, hvor de stod for kontakt til 
digterne, billetsalg, barbetjening opstilling 
etc., mens biblioteket gav dem sparring og 
hjalp med at søge midler til arrangementet. 
På Kulturmødet Mors lavede vi et pop-up 
bibliotek med “materialer” som er nyttige 
at have på en festival. Her kunne man låne 
alt fra tandpasta, gaffatape, mobiloplader 
eller udstyr til en fodboldkamp. Det mest 
populære var dog at man kunne låne digte, 
som var blevet klippet ud af digtsamlinger 
og pålimet små kort. Digtene blev læst op 

og foræret til Kulturmødets deltagere, med 
opfordring til at de skulle give digtet videre til 
en anden på Kulturmødet. 

• Diktatur på egen krop: På et gymnasium 
kom eleverne til at opleve, hvordan det 
kunne være, hvis en diktator pludselig tog 
magten i deres land. Først blev der lukket 
for internettet og derefter blev klasserne 
stormet af ‘maskerede soldater’. Herefter 
blev eleverne udsat for forskellige nye 
regler og tests, som skulle afgøre om 
de ville blive behandlet ordentligt, eller 
om de ville blive udstødt af diktatorens 
samfund. Arrangementet blev gennemført 
i samarbejde med en gruppe unge fra 
gymnasiet, der fungerede som diktatorens 
mænd. 
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I den oprindelige projektbeskrivelse blev fire-
rums-modellen fremhævet som en ramme, 
som DemokratiStafettens aktiviteter kunne 
placeres i. Dette skulle sikre aktiviteternes 
relevans i forhold til bibliotekets rolle, 
som enten inspirationsrum, læringsrum, 
møderum eller performativt rum.

 

FORSTÅELSESRAMME
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Projektgruppen erfarede dog ret tidligt i 
projektet, at fire-rums-modellen kunne være 
svær at arbejde med som idé-udviklingsværktøj, 
da mange aktiviteter kunne placeres flere steder. 
I stedet er den i højere grad blevet brugt til at 
efterprøve aktiviteterne, når de var udtænkt. 

Derimod viste der sig et stort behov for, at vi 
som projektgruppe fik udarbejdet en fælles 
forståelsesramme for, hvordan vi i projektet 
kunne forstå og arbejde med demokrati. Det 
har resulteret i, at vi i projektet har udarbejdet 
nedenstående model, hvor demokratibegrebet 
opdeles i tre essentielle karakteristika, som kan 
anvendes i de unges kontekst. 

Medbestemmelse

Giv det videre!

Fællesskab Emner der tænder



 Projektet har således arbejdet med demokrati 
som en triangulering mellem det at have 
medbestemmelse, det at have værdier 
og holdninger og det at være en del af et 
fællesskab. De forskellige aktiviteter som er 
blevet planlagt undervejs i projektet har så vidt 
muligt tilstræbt at opfylde alle aspekter i denne 
triangulering.

Medbestemmelse handler om empowerment, 
og at bibliotekerne skal turde slippe 
tøjlerne og give de unge mulighed for at få 
medbestemmelse og styre aktiviteterne. Her 
fungerer bibliotekets medarbejder som hjælper 
og støtte, men det er de unge, som i fællesskab 
udvikler indholdet, finder ressourcer og fører 
aktiviteterne ud i livet. 
Emner der tænder handler om, at aktiviteterne 
imødekommer den unge målgruppes interesser, 
holdninger og værdier og giver dem oplevelsen 
af, at deres meninger er lige så gode som alle 
andres. De unge skal derfor så vidt muligt selv 
på banen og være med til at bestemme de 
samfundsmæssige emner, der tages op, så vi er 
sikre på, at det vedrører og interesserer dem. 
 
Fællesskab handler om at være en del af 
noget større og styrke de unges engagement 
i samfundet. Her er der fokus på det at 
være en aktiv medborger, som tager del i 
samfundsmæssige problemstillinger og bidrager 
med meninger eller frivilligt engagement i 
foreninger o.l. De unge vil få udbygget deres 

kendskab til de demokratiske spilleregler, vi har i 
samfundet, hvad enten det vedrører politik eller 
andre grupperinger og fællesskaber. De vil få 
en oplevelse af, at demokrati ikke kun handler 
om ‘kedelig’ politik, men at det er noget de er en 
naturlig del af i deres hverdag.
 
Giv det videre.
I midten af trianguleringen står projektets 
slogan ‘Giv det videre’, som skal understrege, 
at demokratiet kun kan leve i kraft af, at vi som 
mennesker og medborgere tager hånd om det, 
engagerer os, ytrer os og deltager aktivt. Herved 
er vi med til at give demokratiet liv, gøre det 
alsidigt og nuanceret og give det videre til vores 
omgangskreds og fremtidige generationer.

Der har været 
en positiv ånd 
i projektet og 
mange viljer 
som har villet 
det - og som 
nævnt, selv 
om energien 
også har været 
lav, har vi følt 
os forpligtet 
overfor 
hinanden og 
fået tingene til 
at lykkes. 
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Demokrati og 
deltagelse
Jan Løhmann Stephensen, adjunkt, ph.d. ved 
Æstetik og Kultur, Institut for Kommunikation og 
Kultur Aarhus Universitet
 
DemokratiStafetten er i hele perioden 2015-17 
blevet fulgt af to forskere fra Aarhus Universitet: 
Jan Løhmann Stephensen og Louise Ejgod 
Hansen. En del af dette samarbejde har handlet 
om at kvalificere den konkrete praksis på 
bibliotekerne ved hjælp af teoretiske sondringer, 
især med henblik på at forstå (de praksisser 
der knytter sig til) begreberne ‘demokrati’ og 
‘deltagelse’, samt hvordan dette evt ville kunne 
implementeres i de affordances eller ‘rum’, som 
biblioteket kan stille til rådighed.

Demokrati – i teorien
Et centralt, tilbagevendende spørgsmål har 
været, hvad det egentlig er, der forstås ved 
begreber som demokrati, politik og deltagelse. 
Med det in mente, og som en tilføjelse til 
ovenstående tre-ledede begrebsliggørelse 
(medbestemmelse, fællesskab, emner der 
tænder), har en række begrebslige sondringer 
fra demokratiteorien løbende været introduceret, 
udfoldet og diskuteret til workshops med 
projektets tovholdere gennem hele projektets 

forløb1.  Hermed har de teoretiske sondringer 
kunnet kvalificere det praktiske arbejde – og 
vice versa.

Den første basale sondring, der i den forbindelse 
er blevet foretaget, er mellem formelt og 
uformelt demokrati2.  En sondring, som da også 
optræder i DemokratiStafettens dokumenter, 
der beskriver projektet, helt tilbage til den 
oprindelige ansøgningstekst. 

Det formelle demokrati kan i faglitteraturen 
ofte også ses omtalt som slet og ret ‘politik’, og 
det indbefatter så at sige alt det institutionelle: 
parlamentarisme, politiske partier, valg af 
repræsentanter, folkeafstemninger osv. Det 
formelle demokrati foregår typisk på specifikke 
steder (fx i Folketinget og Byrådssalen, 
men også på partikontoret, til landsmødet, 
i den professionaliserede politiske debat i 
medieoffentligheden osv.). Dets centrale 
procedurer er valghandlingen og afstemningen. 
Inden for det formelle demokratis rammer 
findes der altså en lang række fænomener 
(objekter, handling, begivenheder og aktører), 
som alle relativt nemt lader sig kvantificere og 
gøre til genstand for statistik. 

Det uformelle demokrati omtales også som ‘det 
politiske’. Det indbefatter fx politisk aktivisme 
(med varierende organiseringsgrad) samt 
forskellige former for aktivt medborgerskab 
gennem hverdagslig involvering og 

ansvarstagen, frivillighed osv. Denne forståelse 
af demokratiet finder vi bl.a. allerede hos den 
amerikanske filosof John Dewey. Han forklarede 
i 1939 sin tids demokratiske kriser med, at “vi 
har i lang tid opført os som om vores demokrati 
var noget, der automatisk holdt sig selv kørende; 
[…] vi har haft for vane at tænke på demokrati 
som en slags politisk mekanisme, der fungerer, 
så længe borgerne bare er rimeligt trofaste til at 
udføre deres politiske pligter” – dvs. ret ensidigt 
i tråd med den formelle forståelse. I stedet for 
denne noget minimalistiske tilgang bør vi (også), 
hævder Dewey, tænke demokratiet som en 
særlig måde at deltage i hverdagslivet på, “en 
personlig måde at leve sit eget liv [som] holdes 
i gang af den personlige tro på det personlige, 
dagligdags samarbejde med andre mennesker.”3  
Det uformelle demokratis grænser er således 
noget vanskeligere at give en fast definition på 
end det formelle demokratis. Dels fordi det flyder 
sammen med det levede liv og håndteringen af 
erfarede hverdagslig problematikker. Dels fordi 
selve dét at transformere noget, som vanligvis 
ikke opfattes som et demokratisk anliggende, 
til noget, som opfattes sådan, i sig selv er en af 
de typer handlinger, som falder ind under det 
politiske og det uformelle demokrati (jf. fx den 
historiske opkomst af arbejder- og kønspolitik, 
som begge oprindeligt faldt uden for den 
formelle politiks område). 

Som det også fremhæves i DemokratiStafettens 
projektbeskrivelse (se ovenfor), synes der i 

1: De begrebslige hovedlinjer bag dette arbejde kan findes i mere udfoldet form i et arbejdspapir, som blev produceret specifikt til lejligheden; jf. Jan Løhmann Stephensen (2015): “Demokratisk deltagelse – forskellige former for 
demokrati, forskellige former for deltagelse”, arbejdspapir nr. 9 fra AU IDEAS Pilotcenter Den demokratiske offentlighed, Aarhus (http://offentlighed.au.dk).
2: Henrik Kaare Nielsen (2014): Æstetik og politisk offentlighed, Aarhus: Klim: 33-95.
3: John Dewey (1976/1939): “Creative democracy: The Task Before Us”, in: John Dewey: The Later Works, 1925-1953, volume 14, Boydston (red.). Carbondale: Southern Illinois University Press (min oversættelse).
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disse år at finde en forskydning mellem disse to 
slags politisk deltagelse sted, nærmere bestemt 
i retning af mere af det uformelle politiske 
engagement, og mindre af det formelle. En 
forskydning, som måske noget forhastet har 
udløst dystre diagnoser vedrørende forholdet 
mellem demokratiets fremtid og så de unges 
deltagelse; i hvert fald med henblik på det 
formelle demokrati, hvis relative tilbagegang jo 
samtidig nemt lader sig statistisk dokumentere. 
Denne diagnose synes da også at have ligget 
til grund for den indsats, man har gjort med 
DemokratiStafetten. Men som demokrati-
historikeren Pierre Rosanvallon har påpeget, 
er der nok også opstået en myte om ‘den 
passive borger’, som har gjort os blinde for 
det faktum, at der måske blot kunne være tale 
om en historisk forskydning i hvilke former for 
deltagelse i politisk-demokratiske aktiviteter, 
borgerne aktivt kaster sig ud i, frem for noget 
demokratisk forfald.4  

Upåagtet om Rosanvallons diagnose overordnet 
set er korrekt eller ej, synes det dog ingenlunde 
at have været uproblematisk, at få regionens 
unge involveret i demokratiske aktiviteter – 
heller ikke når de har haft mere uformel karakter. 
Dette har givetvis hængt sammen med, at de 
unge næsten notorisk i udgangspunktet har 
opfattet selve ordet ‘demokrati’ som et ‘skoleord’ 
(hvorfor mange biblioteker i deres henvendelse 
til de unge da også tyede til #GivDetVidere-
sloganet i stedet). En del af den spændende 

udfordring ved DemokratiStafetten – og et af 
de steder, hvor projektet har haft ganske stor 
succes – har således været at få de unge med 
ombord på den idé, at meget af det, som de 
selv finder spændende og vedkommende for 
deres hverdag, faktisk er nært forbundet med 
demokrati, medbestemmelse, deltagelse, politik/
det politiske osv. Men som det næsten entydigt 
lyder fra projektets tovholdere, har det heller ikke 
været nemt.

Demokratiforståelser i 
praksis
De problemstillinger, der på det teoretiske 
plan knytter sig til sondringen mellem formelt 
og uformelt demokrati, er også kommet 
konkret til udtryk i forbindelse med den 
målstyrings- og evalueringslogik, som har ligget 
i DemokratiStafet-projektet, og de vilkår, der har 
knyttet sig til bevillingen. På den ene side har 
mange af tovholderne givet udtryk for, at det har 
været en udfordring, at der var sat så specifikke, 
kvantitative mål om et samlet antal events og 
unge deltagere op for forløbet 2015-16. Dette 
har haft en tendens til at favorisere nogle typer 
arrangementer højere end andre. Dem som 
var relativt lette at afvikle gennem top-down, 
bibliotekar-/voksenstyring (jf. også nedenfor), og 
som derudover forventedes at kunne få mange 
gennem døren. Eksempelvis arrangementer, 
som enten involverede indhold (fx gaming), 
som typisk appellerer til de unge, men som 

i udgangspunktet ikke har så meget med 
demokrati at gøre – i hvert fald ikke i formel 
forstand og nok heller ikke så meget i uformel 
forstand. Eller så gik man efter arrangementer 
med faste samarbejdspartnere (især skoler), 
som var leveringsdygtige i et vist kvantum 
indforskrevne deltagere. Men på den anden side 
har kravet om minimum 50% unge-genererede 
aktiviteter dog virket som en katalysator for 
aktiviteter, som trækker i den anden retning. 
Men altså også arrangementer, som på mange 
måder har været tungere at afvikle, dels qua 
vanskeligheden ved at rekruttere de såkaldt ‘frie 
unge’, dels qua den større logistiske udfordring, 
som kroniske knytter sig til arrangementer, som 
fungerer anderledes end vanligt (også selvom 
‘unge-genererede’ umiddelbart lyder som en 
arbejdsmæssig lettelse).

Men også de involverede biblioteksansattes 
forståelse af, hvad man egentlig forstår ved 
demokrati, har naturligvis haft betydning for, 
hvilke aktiviteter man har sat i søen (derfor 
også det tilbagevendende behov for at 
diskutere demokrati- og deltagelsesbegreber 
på et mere akademisk plan). Nogle 
aktiviteter har således haft kraftigt fokus på 
afstemningsproceduren; bl.a. nogle rør, hvor 
de unge kunne smide farvede kugler som del 
af en afstemningsprocedure. Et projekt, som 
udmærkede sig ved at være vældig fotoegnet 
især med henblik på de sociale medier – hvorfor 
det også synes at have bredt sig i løbet af 

4: Pierre Rosanvallon (2004): “The Myth of the Passive Citizen”, in Le Monde lørdag 19. juni, 2004.
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projektet – men hvor en del af spørgsmålene 
i højere grad havde karakter af vox pop end 
af nogen genuin, demokratisk diskussion 
eller meningsudveksling. I modsætning til 
sådanne aktiviteter, som grundlæggende 
(blot) forstår demokrati som et rum, hvor man 
kan give til kende, hvad man allerede ved og 
mener, har mange andre aktiviteter været lagt 
an på samtalen og den fælles handling som 
demokratiets hjørnesten – nogle gange i en 
sådan grad, at det politisk-demokratiske aspekt 
næsten har syntes fraværende. Men dette er 
selvfølgelig yderpolerne, eftersom de fleste 
aktiviteter har befundet sig et sted midt imellem.
   
Biblioteket er en institution, som udbyder flere 
og flere services og aktivitet (jf. ovenfor om den 
i biblioteksverdenen velkendte fire-rums-model 
samt den videre diskussion heraf nedenfor). 
I forhold til spørgsmålet om biblioteket som 
demokratisk institution er det en væsentlig 
pointe, at forskellige typer aktiviteter med og af 
de unge im- eller eksplicit afspejler forskellige 
demokratibegreber i kraft af de aktivitets- og 
interaktionsformer, der faciliteres. I forhold til 
fire-rums-modellen er det således indlysende, 
at forskellige forståelser af demokratiet 
passer bedre til nogle rum end andre, dvs. at 
bibliotekernes pakke af udbud og praksisser 
tilbyder potentielle demokratiske affordances5,  
som strategisk kan sættes i værk fx gennem 
projekter som DemokratiStafetten. Det er fx 
her, det lokale folkebibliotek kan bringes til at 

fungere både som sted for bruger-/ungedrevne 
aktiviteter (performativt rum), som rum for 
dialog og debat mellem borgere (møderum) 
og som informationscentral (læringsrum), 
dvs. der hvor (de unge) borgere kan kvalificere 
deres demokratiske valg. Havde man haft 
flere ressourcer kunne man måske med 
fordel alligevel have arbejdet mere intensivt 
med en teoretisk funderet undersøgelse 
af bibliotekernes fremtidige demokratiske 
potentiale med udgangspunkt i denne model. 
   

Demokratiske billeder
Projekt “Demokratiske billeder” blev arrangeret 
og afholdt i uge 14, 2017 af Jan Løhmann 
Stephensen (AU) i samarbejde med studerende 
fra uddannelsen Æstetik & Kultur, AU, seks 
biblioteker i regionen samt elever fra lokale 
sprog-, folke- og produktionsskoler. På en 
række éndagsworkshops bragtes de lokale 
unge her i samtale – både med hinanden og 
med de universitetsstuderende – om emner 
som demokrati, deltagelse, samfund og 
medborgerskab.

Ved hjælp af interviewteknikken fotoelicitering 
tog disse samtaler konkret udgangspunkt i 
fotografier, som de lokale unge var blevet bedt 
om at tage af ting, de enten associerede med 
demokrati, eller som de syntes burde være 
genstande for demokratiske diskussioner. 
Fremgangsmåden blev valgt af en række 

grunde6.  Dels fordi den formodedes (hvilket 
i et vist omfang holdt stik) at kunne facilitere 
mere åbne, inklusive samtaler om et emne som 
demokrati, som de unge ellers typisk opfatter 
som et demotiverende ‘skoleord’. Dels fordi 
den gennem at aktivere de unges praktiske, 
hverdagskreative evner ville kunne vriste sig fri 
af det traditionelle, sproglige interviewformats 
tendens til at prioritere særlige typer svar og 
logikker (fx standardfraser om demokrati, man 
har lært i skolen)7.  Dels fordi den ville kunne 
placere de unge i en position, hvor de ville være 
eksperter i det, der konkret blev talt om, nemlig 
de fotografier de selv havde taget. Hermed 
var forhåbningen, at vi både (med henblik på 
projektets forskningsperspektiv) ville få adgang 
til andre typer information og indsigt end 
traditionelle interviews bringer til torvs; og at de 
unge selv ville kunne bringes til at reflektere over 
hverdagens ofte oversete ‘demokratisk ting’ – 
og i forlængelse heraf hvordan de faktisk ville 
kunne engagere sig heri.

Format for workshoppen afspejlede således 
et ønske om at aktivere en anden, mere 
hverdagsligt orienteret, tilgang til demokrati, 
deltagelse og aktivt medborgerskab end 
den formelle demokratiforståelse, som fra 
tid til anden havde truet med at kolonisere 
DemokratiStafetten som resultat af dels 
bibliotekernes arbejdsrammer (herunder 
også bibliotekernes ‘identitetskrise’ (jf. 
nedenfor), dels internaliseringen af projekt- og 

5: Affordancebegrebet kan findes udfoldet hos bl.a. J. J. Gibson (1979): The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin, og Donald A. Norman (1999): “Affordances, conventions and design”, 
Interactions 6(3): 38–43.
6: Jf. Gillian Rose: “Making Images as Research Data: Photo-Documentation and Photo-Elicitation”, in Visual Methodologies: An introduction to Researching with Visual Materials, 4. udg., London: Sage, p. 307-29. 
7: David Gauntlett & Peter Holzwarth (2006): “Creative and visual methods for exploring identities”, Visual Studies 21(1): 82-91. 
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evalueringsrammens primært kvantitative 
logikker, som hele tiden synes at have rumsteret 
i baghovedet på (nogle af) de involverede 
tovholdere, og som samtidig privilegerer den 
mere formelle demokratiforståelse (jf. ovenfor). 
På den vis flugtede ‘Demokratiske Billeder’ 
med en række andre, mere ‘langsommelige’ 
tiltag, som mange af bibliotekerne da også 
havde eksperimenteret med igennem projektet. 
Projektet var således rundet over ideen om, at 
demokratisk medborgerskab med fordel kan 
forstå som andet og mere end blot en formel 
styreform centreret omkring rettigheder og 
en relativt lukket kanon af praksisser (fx valg 
af politiske repræsentanter). Demokratisk 
medborgerskab er nemlig i lige så høj grad 
en kollektiv, praksisbaseret læringsproces.8  
Inspireret af den politiske filosof Jacques 
Rancieres var det i sidste ende endvidere den 
(aktionsforskningsmæssige) ambition at plante 
en særlig tanke hos workshoppens deltagere, 
nemlig at dialogen om ‘hvorfor disse fotos og 
ikke andre?’, samt ‘hvorfor synes jeg at disse 
ting, men ikke andre, er demokratiske?’, i sig selv 
kan siges at udgøre en fundamental, politisk-
demokratisk diskussion om, hvad demokratiet 
er, kan og skal (jf. om overgangen fra ‘det 
politiske’ til ‘politik’ ovenfor).9   

Endelig var der også en væsentlig pointe 
i at bringe de to ungegrupper – dvs. de 
(mange, forskellige) lokale ungegrupper og 
de ‘medbragte’ universitetsstuderende, som 

praktisk afviklede workshoppen – i en tematisk 
samtale om netop demokrati. ‘Demokratiske 
Billeder’ var hermed både et bidrag til 
DemokratiStafet-ugens indholdsside (en række 
events med unge i samtale om demokratisk 
deltagelse), til den dokumenterende del (fx i 
forbindelse med nærværende overordnede 
afrapportering af DemokratiStafet-projekt), til 
følgeforskning (diverse forskningsartikler, der 
pt. er i proces), men også til den demokratiske 
tænkning hos de deltagende unge (både de 
lokale og de universitetsstuderende).

Deltagelsens forskellige 
dagsordner
DemokratiStafetten har været et projekt, som 
på godt og ondt har gennemlevet mange af 
de komplekse problematikker, der generelt 
kendetegner deltagelsesprocesser. Hvis man ser 
på alle dem, der har været involveret i afviklingen 
af og/eller deltaget i DemokratiStafetten, er det 
da også indlysende, at der er mange aktører, på 
mange niveauer og med mange forskelligartede, 
brogede dagsordener.

En matrice for at forstå denne kompleksitet, 
som også har været inddraget til flere 
workshops bl.a. med projektets tovholdere, er 
den britiske etnograf Sarah C. Whites skelnen 
mellem fire typer deltagelse, som hver især 
skiller sig ud med hensyn til form og funktion 

Vi fik en 
ny gruppe 
af unge 
ned på 
biblioteket, 
og de blev 
positivt 
overrasket 
over hvad 
vi kunne 
tilbyde.
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samt hvilke interesser henholdsvis iværksættere 
eller facilitatorer (top-down) og ‘almindelige’ 
deltagere (bottom-up) har.10  

Det er i denne forbindelse væsentligt at 
holde fast i at disse kategorier ikke er 
absolutte størrelser, at de kan forekomme i 
blandingsformer samt at de er dynamiske og 
foranderlige over tid; fx med udgangspunkt i 
ændrede ressourcer, personlige og institutionelle 
interesser eller på baggrund af tidligere 
erfaringer. Herudover er de relative ift. andre 
interessenter. 

For at tage et tænkt (omend ikke utænkeligt) 
eksempel kan en biblioteksleder sagtens 
have valgt at lade sit lokale bibliotek deltage 
i projektet af primært nominelle grunde: fordi 
hun (M/K) gerne vil kunne sige, at hendes 
bibliotek er involveret i nye, innovative, unge- 
og brugerinddragende aktiviteter, som fx 
efterspørges af det lokalpolitisk lag, som 
abonnerer på den deltagelseskulturelle/
borgerinddragende modebølge. Her deltager 
man altså primært med henblik på den 
symbolske fremvisning af deltagelsen, 
frem for at ville noget særligt med det. Men 
bibliotekslederen kan lige så vel have valgt 
det, fordi hun selv mener, at empowerment 
af de lokale unge er bibliotekets væsentligste 
opgave (transformativ deltagelse), fordi hun 
synes at det er en god måde at give de unge 
stemme og i samme ombæring opbygge en 

Form Top-Down Bottom-Up Funktion

Nominel Legitimering Inklusion/anerk-
endelse

Symbolsk
fremvisning

Instrumentel Effektivitet Omkostninger/
investering

Middel

Representativ Bæredygtighed/
holdbarhed 

Vægt/indflydelse Stemme

Transformativ Mægtiggørelse Mægtiggørelse Midler/mål

10: Sarah C. White (1996): “Depoliticising development: The uses and abuses of participation”, Development in Practice 6(1): 6-15.
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loyal kernebrugergruppe af unge (repræsentativ 
deltagelse) eller fordi det kunne være en god 
måde at opnå et specifikt mål (instrumentel 
deltagelse). Sandsynligvis vil det for alle de 
involverede biblioteksledere være en skønsom 
blanding, mixet lidt forskelligt. 

Endnu mere komplekst bliver det for hendes 
underordnede, som får til opgave, eller melder 
sig til, at være tovholder på projektet, da han 
(M/K) således både ville kunne indplaceres i 
top-down og i bottom-up-perspektivet, afhængig 
af hvem han ses i relation til: chefen, kollegerne 
eller de unge, som projektet henvender sig til. 
Alene af den grund vil der også kunne være en 
hel del dagsordner i spil på én og samme tid. Og 
på samme vis gælder det for de unge, dem som 
det hele handler om, som hver især kan vælge at 
deltage af et utal af grunde og med mange små, 
store og urealistiske forventninger – hvis de da 
ikke blot er blevet indforskrevet af deres lærere 
(dvs. endnu et lag interessenter med forskellige, 
mulige agendaer) som del af et obligatorisk 
programpunkt i skoledagen.

Pointen med denne sondring er imidlertid 
ikke, at alle deltagelsesniveauer skal have den 
samme agenda; at de så at sige skal alignes. 
Eller for den sags skyld, at nogle niveauer er 
mere ‘fine’ eller ‘rigtige’ end andre.11  Pointen er 
derimod, at alle agendaer er legitime. I hvert fald 
så længe de er tydelige, dvs. ikke foregiver at 
være noget andet end de er. 

11: Den mere politisk optagede deltagelsesteori ville her typisk sondre mellem den transformative deltagelseform som ægte ‘demokratiske 
inddragelse’ og nominel deltagelse som ‘manipulation’ (jf. John May (2006): “Ladders, Stars and Triangles: Old and New Theory for the 
Practice of Public Participation”, International Journal of Market Research 48(3): 305-319).
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At der er forskellige målsætninger med 
deltagelsen har for så vidt været helt eksplicit 
i DemokratiStafetten: På den ene side har det 
været vigtigt at tilbyde de konkret deltagende 
unge en række demokratiske deltagelsesformer. 
På den anden side har projektet også været 
et institutionelt udviklingsprojekt, der har 
skullet rykke ved bibliotekernes selvforståelse 
og praksis. Her ligner projektet andre 
‘publikumsudviklingsprojekter’ i også at være 
institutionsudviklingsprojekter. 12  For målet om, 

at DemokratiStafetten skulle tilbyde unge nye 
demokratiske deltagelsesformer har klart været 
udfordrende i forhold til en traditionel opfattelse 
af bibliotekets og den biblioteksansattes rolle. 

Forståelsen af biblioteket som demokratisk 
arena er grundfæstet kulturpolitisk, og denne 
selvforståelse har også været tydelig hos de 
medvirkende biblioteksansatte. Men hvad 
denne rolle så faktisk dækker over er i disse 
år udfordret af store, samfundsmæssige 

ændringer, ikke mindst digitaliseringen og det, 
der kan ses som en demokratisering af adgang 
til viden. Det betyder, at den demokratiske 
funktion som netop adgangsgiver til viden 
(i bred forstand) ikke længere har samme 
selvfølgelige relevans. Der har altså været et 
behov for at afprøve nye måder at varetage 
rollen som demokratisk institution på.

Som sådan var projektet også tænkt som 
et udviklingsprojekt, der skulle bidrage til at 

DEMOKRATISTAFETTEN 
SOM BIBLIOTEKSFAGLIGT 
UDVIKLINGSPROJEKT
Louise Ejgod Hansen, lektor, ph.d. ved Dramaturgi,
Institut for Kommunikation og Kultur Aarhus Universitet.

12: Hansen, Louise Ejgod (2011): Hvad er publikumsudvikling? Rapport 1. Randers: Scenekunstnetværket Region Midtjylland (http://pure.au.dk/portal/files/45656795/Rapport_1_publikumsudvikling.pdf)  
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rykke biblioteket som kulturinstitution. Denne 
målsætning var formuleret som: “udvikle 
biblioteket som aktiv aktør, rum og ramme for 
denne deltagelse”. Denne udviklingsdimension 
var indtænkt i projektets ambition om at etablere 
(og bevare) en klar kobling mellem projektets 
aktivitetsniveau og et mere overordnet, 
strategisk niveau.

Lys i øjnene og ondt i maven
Den mest udfordrende del af DemokratiStafetten 
var helt givet den, der handlede om at lade 
de unge selv være arrangører. Det lyder let 
og selvfølgeligt at invitere de unge til selv 
at være medbestemmende, men for en 
kulturinstitution, der traditionelt har arbejdet 
med fagprofessionelt baseret formidling til 
borgerne, har det ikke været hverken nemt 
eller selvfølgeligt. Borgerinddragelse må i den 
forbindelse også betragtes som en udfordring til 
den fagprofessionelle biblioteksansatte. Denne 
udfordring har to dimensioner: Den ene handler 
om, hvorvidt den enkelte biblioteksansatte 
har kompetencerne til og erfaringerne med 
borgerinddragelse. Hvis det ikke er tilfældet, 
bliver det en ny og svær opgave. Det beskrives 
tydeligt i de forskellige tilbagemeldinger 
undervejs i processen. Tabet af kontrol og 
dermed usikkerhed om, hvorvidt et givent 
arrangement overhovedet bliver gennemført, går 
igen i beskrivelserne. Det giver ‘ondt i maven.’ 

Samtidig er det også denne type arrangementer, 
der tændte lyset i øjnene på de forskellige 
biblioteksansatte. Til den afsluttende workshop 
blev tovholderne spurgt, hvad deres største 
succes havde været. Her var den ret entydige 
melding: De aktiviteter som de unge selv 
arrangerede. Succesen kunne også aflæses i 
medarbejdernes begejstring, når de fortalte om 
disse arrangementers vellykkethed. Samtidig 
følges succeshistorierne op af fortællinger 
om, at det at planlægge disse arrangementer 
til er forbundet med nervøsitet og usikkerhed. 
Tingene falder ofte først på plads i sidste 
øjeblik, fremmødet er usikkert og det kan være 
nødvendigt med improviserede nødløsninger.

DemokratiStafetten har ikke løst problemet med, 
at det fra et fagprofessionelt og institutionelt 
perspektiv er ’svært’ at engagere de unge. Men 
DemokratiStafetten har betydet, at alle de 
deltagende biblioteker har gjort sig erfaringer 
med at lade unge selv være medarrangører og 
har oplevet, at det kan lade sig gøre. Denne helt 
konkrete erfaring har gjort opgaven langt mere 
tilgængelig, men måske lige så vigtigt: Den har 
også formået at nuancere og udfordre synet på 
de unge som demokratisk uengagerede eller 
ikke-deltagende.

Det strategiske niveau
Projektets anden udfordring til de 
bibliotekarerne har været, at de som faggruppe 

udfordres af denne tilgang til biblioteket som 
kulturinstitution. Nye, borgerinddragende 
aktiviteter er ikke nødvendigvis kernefaglige 
opgaver for en bibliotekar, og dermed er det 
heller ikke givet, at det er bibliotekarer, der bedst 
løser denne opgave. Det beskrives i interviewene 
med de forskellige biblioteksansatte, hvordan 
DemokratiStafetten og andre projekter på 
bibliotekerne har været medvirkende til, at 
nye medarbejdergrupper har fundet vej til 
bibliotekerne. Nogle steder har det resulteret i 
faglige kriser, mens det andre steder er blevet 
oplevet som en faglig berigelse og inspiration. 
Her er der ingen tvivl om, at ledelsens 
håndtering af disse processer er af afgørende 
betydning, både for bibliotekarerne og de nye 
faggrupper. 13  

Initiativet til DemokratiStafetten kom fra 
ledelsesniveau, hvilket var et klar signal om, at 
projektet havde et strategisk sigte. Og der er 
ingen tvivl om, at netop ønsket om at skabe 
grobund for en mere strategisk ændring af 
bibliotekets praksis som demokratisk institution, 
skal bindes op på mere end et kortvarigt projekt. 
Derfor har den lange projektperiode også været 
en kvalitet. Projektperioden kunne tjene to 
forskellige formål: At sikre, at projektet faktisk 
fik strategisk indflydelse på bibliotekernes 
fremadrettede praksis og dels at der skete 
en kompetence- og erfaringsudveksling på 
bibliotekerne undervejs i processen, der 
gjorde det muligt fremadrettet at arbejde 

13: Det har ikke ligget i undersøgelsens omfang at belyse, hvor omfattende denne ændring er eller hvornår den finder sted. Analysen her tager udgangspunkt i, at dette har været et emne, især i de kvalitative 
forskningsinterviews, der blev gennemført af Leila Jancovich i samarbejde med Jan Løhmann Stephensen og Louise Ejgod Hansen i forsommeren 2016. 
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borgerinddragende med målgruppen unge.

Evalueringen har i høj grad haft fokus på 
projektniveauet og har derfor et mindre grundlag 
for at pege på overordnede strategiske aftryk 
på de enkelte biblioteker. Målet er blevet italesat 
som f.eks. på workshoppen i oktober 2016 med 
bibliotekslederne, hvor netop koblingen mellem 
projektniveauet og det strategiske niveau blev 
fremhævet. Men der er her tale om en ændring, 
der ligger ud over det, man med rette kan 
se som projektsucceskriterier. En strategisk 
forandring af op til 18 biblioteker er ambitiøst 
for et enkeltstående projekt, også selvom dette 
projekt har karakter af udviklingsprojekt og 
strækker sig over en periode på 2,5 år.

Ikke desto mindre er netop udfordringerne 
for biblioteket som demokratisk institution 
blevet forstået som en brændende platform, 
og dermed har det strategiske niveau 
været indtænkt i Demokratistafetten. 
Koblingen mellem det strategiske niveau og 
projektniveauet har imidlertid været mest 
tydeligt i opstartsfasen, og der har været en 
tendens til, at det strategiske perspektiv er 
gledet i baggrunden i projektperioden. Hvor der 
fra starten var tale om en bibliotekslederkreds 
der havde ejerskab til projektet, og som 
uddelegerede den konkrete opgave til (mere 
eller mindre motiverede og kvalificerede) 
medarbejdere, så blev det i det videre forløb 
i den grad projektmedarbejderne, der tog 

ejerskab til projektet, mens ledelsesniveauet 
trådte i baggrunden. Det har også været tydeligt 
i evalueringsaktiviteterne: De har først og 
fremmest involveret projektmedarbejderne. 
Og en del af frustrationen blandt 
projektmedarbejderne har handlet om 
manglende ledelsesmæssig opbakning og 
forståelse. På projektniveauet spiller dette 
primært en rolle i forhold til at sikre allokering 
af tilstrækkelige ressourcer og det kan i sig 
selv være sejt nok at kæmpe med. Men på 
et udviklingsniveau er dette helt afgørende: 
Hvis ikke det enkelte bibliotek formår at 
samle op på erfaringerne og tage stilling til, 
hvordan de skal bruges til at tackle ændringer 
i bibliotekernes rolle i samfundet, så forbliver 
DemokratiStafetten et projekt og ikke et 
udviklingsprojekt. Det er uden for denne 
evaluerings ramme at konkludere entydigt 
herpå. 

Fælles indsatser
Det er første gang, at alle bibliotekerne i Region 
Midtjylland er fælles om et udviklingsprojekt. 
Dette kan i sig selv ses som et vigtigt resultat: At 
bibliotekerne gennem projektet har fået etableret 
et fagligt netværk, der kan bruges til sparring 
og erfaringsudveksling og at man har fået 
mulighed for at lade sig inspirere af hinanden. 
Dette beskrives især som et væsentligt udbytte 
ved de fælles aktiviteter som Kulturmødet Mors 
2015 og 2016 og Off Road åbningen i Herning d. 

Den store 
gevinst ved 
projektet har 
været det 
samarbejde 
mellem 
de mange 
biblioteker 
og det 
netværk vi 
har skabt. 
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11. april 2017. Det kan være værd at fastholde 
denne værdi i disse aktiviteter, ikke mindst fordi 
de udfordrer bibliotekerne på et andet punkt: Der 
er tale om aktiviteter uden for egen kommune, 
og som sådan noget, det er svært at se den 
borgerrettede værdi i.
Selvom der er inviteret lokale unge med til disse 
arrangementer, har det ikke været det primære 
målgruppe. Til gengæld har det fælles aktiviteter 
bidraget til en synliggørelse af bibliotekernes 
rolle som demokratiske platforme i samfundet 
samt til at skabe et tættere netværk mellem 
de medvirkende bibliotekarer. Det er også den 
fortsatte deltagelse på Kulturmødet Mors, der 
foreslås som én konkret efterfølgende aktivitet 
for de deltagende biblioteker. 

 
Opbygning af en 
ungdomskultur på 
biblioteket
Det er vigtigt at fastholde, at det at arbejde 
borgerinddragende med unge ikke må ses 
som jomfrueligt land for alle bibliotekerne. 
Der har været stor forskel på bibliotekernes 
erfaringsgrundlag her. Herudover er 
bibliotekerne meget forskellige i forhold til 
såvel lokale ressourcer som det lokalsamfund, 
de skal relatere sig til. Det gælder ikke mindst 
spørgsmålet om, hvilke unge, der er i de 
forskellige kommuner. Især tilstedeværelsen 

af videregående uddannelsesinstitutioner 
i kommunen gør en forskel, både i forhold 
til, hvilke aldersgrupper, det er muligt at 
knytte an til, og i forhold til at have kontakt 
til unge brugere af biblioteket i forvejen. Et 
andet aspekt er kontinuitet og opbyggelsen 
af en samarbejdskultur med de unge. Det er 
karakteristisk at det direkte samarbejde med 
unge uden for en institutionel kontekst er 
baseret på unge ildsjæle, der er i stand til at 
koble bibliotekerne til en bredere gruppe af 
unge. Alderen på disse unge har en betydning 
ift. hvor selvorganiserede, de har kunnet været, 
men ikke mindst er spørgsmålet om fraflytning 
afgørende: Ildsjælene forsvinder fra kommunen 
(eller bliver ældre) og opbygningen af netværk, 
og af en ungekultur i en kommune, hvor det er 
naturligt, at biblioteket er et samlingssted for de 
unge, skal således løbende genetableres med 
nye unge. Invitationen til de nye unge kommer 
ikke af sig selv fra de allerede engagerede unge, 
og derfor vil det være en kontinuerlig opgave 
for biblioteket at opbygge og pleje en sådan 
ungdomskultur. 
Sammenhæng og variation
DemokratiStafetten har med sin decentrale 
aktivitetsstruktur skullet håndtere balancen 
mellem lokal selvbestemmelse og central 
rammesætning. Dette forhold har været grebet 
vidt forskelligt an i de to projektperioder. I 
2015-2016 var det helt op til bibliotekerne selv 
at udvikle lokalt forankrede aktiviteter kun 
bundet op på kravet om, at minimum halvdelen 

af aktiviteterne skulle være skabt af eller med 
unge og, at samtalecyklen skulle i spil. Denne 
åbenhed skabte i projekt-opstartsperioden 
en del frustration, fordi den enkelte 
projektleder/tovholder selv skulle være meget 
igangsættende, men idégenereringsprocessen 
blev samtidig faciliteret af styregruppen 
og projektlederen. Samtidig var projektets 
aktiviteter i tråd med stafet-idéen spredt ud over 
et helt år. 
I modsætning hertil blev 2017-aktiviteterne 
gennemført samtidig og med udgangspunkt i 
tre faste koncepter, der kunne tilpasses lokalt. 
Tilbagemeldingerne herpå spænder fra, at det 
var befriende at have faste koncepter at forholde 
sig til, til meldinger om, at det forhindrede 
ungeinddragelsen og blev for ufleksibelt. Igen 
er det en pointe, at et regionalt fællesprojekt 
rummer meget forskellige biblioteker og 
biblioteksansatte. Her har projektleder Peter 
Hauchrog Hesselbergs evne til som projektleder 
at udvise fleksibilitet og forståelse over for 
behovet om en lokal tilpasning, været afgørende 
for projektets succes. Netop fleksibiliteten og 
håndteringen af balancen mellem at fastholde 
en overordnet projektramme og et lokalt 
medejerskab til at udvikle og gennemføre 
konkrete aktiviteter, har været afgørende for 
projektets succes.
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Evalueringen af DemokratiStafetten er 
gennemført i et samarbejde mellem projektleder 
Peter Hauchrog Hesselberg og to forskere 
fra Institut for Kommunikation og Kultur: Jan 
Løhmann Stephensen og Louise Ejgod Hansen. 
Formålet med evalueringen har været: 14 
1. Kontrol: At sikre datagrundlaget til at 

dokumentere DemokratiStafettens 
aktiviteter, således at der kunne 
afrapporteres på projektets målopfyldelse 
over for de bevilgende myndigheder.

2. Læring: At skabe læring og refleksion 
undervejs i projektperioden samt 
afslutningsvis. Disse evalueringsaktiviteter 
har primært været rettet mod gruppen af 
projektledere/tovholdere.

3. Oplysning: At give andre mulighed for at 
lære om erfaringerne med at arbejde med 
unge og demokrati på bibliotekerne. Dette 
er primært rettet mod andre biblioteker 
og kulturinstitutioner, der ønsker at 

arbejde med ungemålgruppen og med 
borgerinddragelse. 
De gennemførte evalueringsaktiviteter 
har således skulle tjene ét eller flere 
af ovenstående formål, og der har 
undervejs i processen været lagt stor 
på læringsdimensionen, hvorfor der er 
gennemført en del workshops undervejs, 
hvor der har været faglige input fra 
forskerne, oplæg fra unge samt mulighed for 
erfaringsudveksling mellem tovholderne.

Evalueringsprocessen har set således ud:

1. Deltagelse i opstartsmøder, herunder 
projektudviklingsworkshop (foråret 2015).

2. Opstartsworkshop med styregruppen for 
projektet med fokus på evalueringsformål 
samt på demokratibegrebet (sommer 2015).

3. Midtvejsworkshop i 2015/2016-runden 
for de lokale projektledere/tovholdere 

(december 2015): Refleksions- og 
erfaringsudvekslingsworkshop for 
tovholdere samt inviterede unge, da 
halvdelen af bibliotekerne havde gennemført 
deres aktiviteter.

4. Præsentation og dialog med 
bibliotekslederne i Region Midtjylland af 
hidtidige erfaringer med DemokratiStafetten 
(oktober 2016)

5. Evalueringsworkshop for projektlederne/
tovholderne (oktober 2016) med fokus på 
en erfaringsopsamling samt videreudvikling 
frem mod DemokratiStafettens aktiviteter i 
2017.

6. Afsluttende evalueringsworkshop juni 2017 
for projektlederne/tovholderne med fokus 
på erfaringsopsamling og på, hvordan 
bibliotekerne lokalt og regionalt kan bygge 
videre på erfaringer og netværk.   

Evalueringsmetode
og -proces
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Der har undervejs i evalueringsprocessen 
været følgende ansvarsfordeling mellem de tre 
involverede personer:

Peter Hauchrog Hesselberg har som 
projektleder været den primære ansvarlige for 
at afrapportere til de bevilgende myndigheder 
(punkt 1). Afrapporteringen har primært været 
sikret gennem en monitorering af projektets 
decentrale aktiviteter designet i samarbejdet 
med Louise Ejgod Hansen.

Louise Ejgod Hansen og Jan Løhmann 
Stephensen har hver især bidraget til lærings- og 
oplysningsdimensionen af projektet (punkt 2 og 
3). Louise Ejgod Hansen har i den forbindelse 
primært haft ansvar for evalueringsprocessen 
samt for evaluering af den dimension, der 
handlede om de institutionelle udfordringer ved 
at arbejde borgerinddragende. Louise Ejgod 
Hansen har som projektleder for evalueringen 
af Aarhus 2017 også undervejs kunnet 
koble evalueringen af DemokratiStafetten 
med dette bredere perspektiv. Jan Løhmann 
Stephensen har primært fokuseret på 
demokrati- og borgerinddragelsesaspektet 
af projektet. Herudover designede og 
gennemførte Jan Løhmann Stephensen i 2017 
forskningsprojektet ‘Demokratiske Billeder’ i 
samarbejde med et hold studerende fra Æstetik 
og Kultur. Denne intervention har dels fungeret 
som et eksperiment ift. at arbejde med unge 
og demokrati og dels blev det en konkret 

aktivitet i uge 14 2017 på seks  af de deltagende 
biblioteker.
I foråret/sommeren 2016 blev gæsteforsker 
Leila Jancovich, Leeds University inviteret til 
at bidrage til forskningen. Jancovich bidrog 
med et internationalt perspektiv på projektet 
samt en stort praktisk, analytisk og teoretisk 
indsigt i borgerinddragelsesprojekter. Hendes 
forskning koblede DemokratiStafetten med 
en del af de øvrige borgerinddragende og/
eller publikumsudviklende projekter under 
Aarhus 2017. De første refleksioner kan 
læses i rapporten Rethinking Participation 
in Aarhus 2017. First Reflections udgivet 
af rethinkIMPACTS 2017 som et led i den 
forskningsbaserede evaluering af Aarhus 2017.  

Datagrundlag:
• Overblik over projektets aktiviteter fra 

afrapporterings-skemaerne fra 2015/2016 
samt 2017.

• Interview med projektleder Peter Hauchrog 
Hesselberg, Udviklingschef Herning Bibliotek 
Sara Jørgensen samt 3 af de bibliotekarer, 
der fungerede som projekttovholdere fra 
sommeren 2016

• Dokumentation af gennemførte workshops
• Deltagende observation ved forskellige af 

bibliotekerne samt Kulturmødet på Mors 
2015.

• Dokumentation af Demokratiske Billeder

Ud over denne rapport vil alle de tre 

involverede forskere tage udgangspunkt i 
projektet i forskellige konferenceoplæg og 
forskningsartikler. Dette forskningsmæssige 
output ligger ud over den egentlige 
evalueringsopgave, der afsluttes med denne 
rapport, men kan ikke desto mindre betragtes 
som et resultat af en evalueringsproces, der 
har haft et bredt lærings- og oplysningsformål, 
og som har betydet en løbende kobling og 
dialog mellem forskning og praksis undervejs i 
processen. 
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• Samlet set over de 3 år har projektet været 
i kontakt med ca. 16.000 unge og der er 
blevet afholdt ca. 360 aktiviteter - heraf ca. 
150 skabt helt eller delvist af de unge selv.  

• Der er opstået en international udløber 
af DemokratiStafetten i form af projektet 
Our Democratic Europe (ODE), som har 
deltagelse af fem at de danske biblioteker 
fra DemokratiStafetten (Holstebro, Horsens, 
Randers, Viborg og Herning) og et bibliotek i 
henholdsvis Polen, Holland og Belgien. 

• De medvirkende biblioteker har opdyrket og/
eller udviklet samarbejder med foreninger, 
gymnasier, ungdomsskoler, erhvervs- og 
produktionsskoler og andre institutioner 
som har med den unge målgruppe at gøre.  

• En styrke ved projektet er det interne 
samarbejde bibliotekerne imellem. Vi har 
som biblioteker lært hinanden bedre at 
kende og formået at lave nogle gode fælles 
events på fremmed grund, hvor vi har løftet 
i flok. Samarbejder som fremadrettet vil 
kunne udvikles yderligere. 

• Som forventeligt var det en stor udfordring 
at nå de unge og ikke mindst at fastholde 
dem i projektets aktiviteter. Det krævede 
meget arbejde og tålmodighed fra de 
biblioteksansatte, men på mange af 
bibliotekerne lykkedes det at få etableret 
en lille gruppe af frivillige aktive unge, som 
tog ejerskab til nogle af aktiviteterne. Andre 
steder gik man mere efter at nå de unge på 
de steder, hvor de i forvejen befinder sig, 
f.eks. gennem samarbejder med skoler, 
gymnasier, ungdomsskoler, ungdomspartier 
o.l., for så herigennem at få vakt deres 
interesse for projektet.  

• Det har været en praktisk udfordring at 
arbejde med demokratibegrebet, fordi selve 
ordet opfattes som et skoleord af de unge.  

• Det har været en faglig udfordring at arbejde 
med demokratibegrebet, fordi det rummer 
flere dimensioner. Et vigtigt skel er mellem 
det formelle og det uformelle demokrati. 
Dette skal kan med fordel indgå bevidst i 
designet af konkrete aktiviteter. 

• Der er en række forskellige dagsordner 
og målsætninger i spil, når der arbejdes 
med borgerinddragelse (fx legitimering og 
anerkendelse). Målet er ikke nødvendigvis at 
skabe én samlende målforståelse, men en 
bevidsthed om, at der er flere mål på spil for 
de involverede aktører.  

• Borgerinddragelse udfordrer biblioteket som 
kulturfaglig institution. Den biblioteksansatte 
kan ikke længere betragte sig selv som 
formidler og ekspert, men som facilitator og 
samarbejdspartner. Dette skifte kræver nye 
kompetencer. 

• På alle biblioteker er der gjort erfaringer 
med, at borgerinddragelse er udfordrende - 
og fagligt og menneskeligt tilfredsstillende, 
når det lykkes. 

• DemokratiStafetten har været tænkt som 
et strategisk udviklingsprojekt, og den 
ledelsesmæssige forankring på de enkelte 
biblioteker undervejs og fremadrettet er 
afgørende for, om projektet lykkes med 
denne ambition.

Opsummering

14: Her bygger jeg på professor i Statskundskab Peter Dahler-Larsens evalueringsformål i Magt og evaluering (2004). 



• Det er første gang, at der gennemføres et 
samlet, regionalt udviklingsprojekt i Region 
Midtjylland. Det har skabt fagligt netværk og 
erfaringsudveksling samt en synlighed fx. på 
Kulturmøde Mors. 

• Den gennemførte evaluering har tilført 
faglige perspektiver og refleksionsrum 
undervejs i processen ud over denne 
afsluttende evalueringsrapport. 




