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1 
Stærk agenda, 
målbart outcome



Altinget Masterclass: Agenda setting
Overblik over forløbet

Den stærke agenda handler 
om at identificere den 
brændende platform, være 
klar i ens vision og anvise 
løsninger. På første modul 
gennemgår vi metoder og 
cases samt går i dybden 
med at opstille KPI’er og 
effektmåling.

#1
Stærk agenda, 

målbart outcome
9. september kl. 10-16

#2
Strategi, framing, 
priming & naming
23. september kl. 10-16

#5
Samfunds-

forandringer
11. november kl. 10-16

Jeg definerer
min agenda 

Hvordan framer jeg min agenda 
og får opbakning til den?

Hvordan får jeg min agenda 
til at vække følelser 

Hvilke digitale greb kan
understøtte min agenda?

Hvordan skaber jeg samfunds-
forandringer med min agenda?

Program

Sideløbende case-arbejde

Tid
 til case-arb

ejd
e

Hvem er dine interessenter 
– både internt og eksternt? 
Hvordan sikrer du 
opbakning fra dem, og med 
hvilke redskaber kan du gå i 
dialog med og overbevise 
dem? Andet modul handler 
om identificering af de 
vigtigste interessenter og 
hvordan du bedst kan 
præsentere din agenda for 
dem.

#4
Taktik og digital 
agenda setting
21. Oktober kl. 10-16

Jo stærkere position, jo 
større legitimitet til at sætte 
dagsorden. Hvad er din 
position i dag, og hvordan 
kan den styrkes? Vi 
gennemgår greb, der kan 
styrke din tilstedeværelse, 
synlighed og stemme over 
for dine interessenter. 

#3
Kreativitet, følelser 

og fortælling
7. oktober kl. 10-16

Billeder siger ofte mere end 
ord. Og kan vi først aktiverer 
følelser hos modtagerne, så 
lytter de i længere tid og de 
husker vores budskaber. Vi 
lærer, hvordan vi skaber 
bindeleddet mellem 
strategien og den kreative 
eksekvering, der vækker de 
rette følelser hos 
modtageren. 

Fordomme, myter, tabuer. 
Hvordan skaber man en ny 
norm og tankegang hos 
politikerne og danskerne? 
Det kan ikke bare klares via 
dialog med politikerne eller 
et par forsider i medierne. 
Vi går i dybden og bredden 
og lærer at udarbejde et 
koncept med de rette 
kommunikationsgreb.



Operate |  Side  4

Intern dagsorden for modul 1: Stærk agenda, målbart outcome
Torsdag d. 9. september kl. 10-16

10.00 – 10.30 Velkommen og introduktion
Kirstine Rask introducerer forløbets formål, struktur, krav til deltagelse og den opgave der skal løses

10.30 – 11.30 Case: Et eksempel på en stærk agenda
Oplæg v/ Henrik Beha, Plastic Change

11.30 – 12.00 Øvelse: Hele vejen rundt om den stærke agenda
Anvend agenda trekanten på Henrik Behas oplæg.

12.00 – 12.30 Frokost

12.30 – 14.00
Den stærke agenda, mål og målemetoder
Kirstine vil snakke om det at sætte dagsorden ift. at sætte de rigtig mål og følge op på effekten

14.00 – 15.00 Den aktuelle politiske situation & hvad betyder det for din agendasetting
Oplæg v/ Anders Dybdal, Direktør i Operate

15.00 – 15.45
Opgaven
Kirstine introducerer til opgavens mål og struktur

15.45 – 16.00 Tak for i dag
Kirstine runder af 

13.45 – 14.00 Kaffe og kage
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1. Stærk agenda, målbart outcome
23. januar kl. 10-16

Stærk agenda
• Tre mulige mål med agenda setting
• Tre ting der skal til, for at have en stærk agenda

Målbart outcome
• Mål på agenda setting indsatsen
• Mål på effekten af agenda setting

Eget case-arbejde
• Øvelse: Står din agenda stærkt nok og hvor kan 

den styrkes?

Dagens program

• Tænketanke - nye aktører i dansk 
politik af Jesper Dahl Kelstrup

• Forandring i Organisationer af Søren 
Voxted

Anbefalet litteratur



2 
Strategi, framing, 
priming & naming



Altinget Masterclass: Agenda setting
Overblik over forløbet

Den stærke agenda handler 
om at identificere den 
brændende platform, være 
klar i ens vision og anvise 
løsninger. På første modul 
gennemgår vi metoder og 
cases samt går i dybden 
med at opstille KPI’er og 
effektmåling.

#1
Stærk agenda, 

målbart outcome
9. september kl. 10-16

#2
Strategi, framing, 
priming & naming
23. september kl. 10-16

#5
Samfunds-

forandringer
11. november kl. 10-16

Jeg definerer
min agenda 

Hvordan framer jeg min agenda 
og får opbakning til den?

Hvordan får jeg min agenda 
til at vække følelser 

Hvilke digitale greb kan
understøtte min agenda?

Hvordan skaber jeg samfunds-
forandringer med min agenda?

Program

Sideløbende case-arbejde

Tid
 til case-arb

ejd
e

Hvem er dine interessenter 
– både internt og eksternt? 
Hvordan sikrer du 
opbakning fra dem, og med 
hvilke redskaber kan du gå i 
dialog med og overbevise 
dem? Andet modul handler 
om identificering af de 
vigtigste interessenter og 
hvordan du bedst kan 
præsentere din agenda for 
dem.

#4
Taktik og digital 
agenda setting
21. Oktober kl. 10-16

Jo stærkere position, jo 
større legitimitet til at sætte 
dagsorden. Hvad er din 
position i dag, og hvordan 
kan den styrkes? Vi 
gennemgår greb, der kan 
styrke din tilstedeværelse, 
synlighed og stemme over 
for dine interessenter. 

#3
Kreativitet, følelser 

og fortælling
7. oktober kl. 10-16

Billeder siger ofte mere end 
ord. Og kan vi først aktiverer 
følelser hos modtagerne, så 
lytter de i længere tid og de 
husker vores budskaber. Vi 
lærer, hvordan vi skaber 
bindeleddet mellem 
strategien og den kreative 
eksekvering, der vækker de 
rette følelser hos 
modtageren. 

Fordomme, myter, tabuer. 
Hvordan skaber man en ny 
norm og tankegang hos 
politikerne og danskerne? 
Det kan ikke bare klares via 
dialog med politikerne eller 
et par forsider i medierne. 
Vi går i dybden og bredden 
og lærer at udarbejde et 
koncept med de rette 
kommunikationsgreb.
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Intern dagsorden for modul 2: Strategi, framing, priming & naming
Torsdag d. 23. september kl. 10-16

10.00 – 10.30 Velkommen
Kirstine samler op på situation og mål  

10.30 – 11.15

Interessentoverblik og strategien i en sætning
Kirstine introducerer metoder til interessentoverblik og strategien i en sætning. 

11.15 – 12.00

Øvelse: Arbejde med egne cases
Strategien i en sætning og overblik over egne interessenter

12.00 – 12.30 Frokost

12.30 – 13:00

Case: Bo Trygt
Oplæg v/ Britt Wendelboe

13.00 – 14:00

Øvelse: Hvordan passer Bo Trygt ind i agendatrekanten & hvilke strategiske greb har de brugt til at håndtere interessenter
Hvad var situationen med Bo Trygt - casen

14.15 – 15.45
Framing, priming og naming
Introduktion til framing, priming og naming – og hvordan det kan bruges som strategiske greb. Oplægget rundes af med øvelse på 
egen case v/ Anthon Nødskov, seniorrådgiver i Operate

15.45 – 16:00 Tak for i dag
Kirstine runder dagen af

14.00 – 14.15 Kaffe og kage
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2. Opbakning til din sag
23. september kl. 10-16

Strategi
• De rette strategiske valg 

Framing og priming
• Den rette diskurs  om din agenda
• Det rette tidspunkt til at sætte din agenda

Eget case-arbejde
• Øvelse: Framing og priming af din agenda

Dagens program

Tekst
• Forandring i Organisationer af Søren 

Voxted
• The All New Don't Think of an 

Elephant - Know Your Values and 
Frame the Debate af George Lakoff

Anbefalet litteratur



3 
Kreativitet, følelser og 
fortælling



Altinget Masterclass: Agenda setting
Overblik over forløbet

Den stærke agenda handler 
om at identificere den 
brændende platform, være 
klar i ens vision og anvise 
løsninger. På første modul 
gennemgår vi metoder og 
cases samt går i dybden 
med at opstille KPI’er og 
effektmåling.

#1
Stærk agenda, 

målbart outcome
9. september kl. 10-16

#2
Strategi, framing, 
priming & naming
23. september kl. 10-16

#5
Samfunds-

forandringer
11. november kl. 10-16

Jeg definerer
min agenda 

Hvordan framer jeg min agenda 
og får opbakning til den?

Hvordan får jeg min agenda 
til at vække følelser 

Hvilke digitale greb kan
understøtte min agenda?

Hvordan skaber jeg samfunds-
forandringer med min agenda?

Program

Sideløbende case-arbejde

Tid
 til case-arb

ejd
e

Hvem er dine interessenter 
– både internt og eksternt? 
Hvordan sikrer du 
opbakning fra dem, og med 
hvilke redskaber kan du gå i 
dialog med og overbevise 
dem? Andet modul handler 
om identificering af de 
vigtigste interessenter og 
hvordan du bedst kan 
præsentere din agenda for 
dem.

#4
Taktik og digital 
agenda setting
21. Oktober kl. 10-16

Jo stærkere position, jo 
større legitimitet til at sætte 
dagsorden. Hvad er din 
position i dag, og hvordan 
kan den styrkes? Vi 
gennemgår greb, der kan 
styrke din tilstedeværelse, 
synlighed og stemme over 
for dine interessenter. 

#3
Kreativitet, følelser 

og fortælling
7. oktober kl. 10-16

Billeder siger ofte mere end 
ord. Og kan vi først aktiverer 
følelser hos modtagerne, så 
lytter de i længere tid og de 
husker vores budskaber. Vi 
lærer, hvordan vi skaber 
bindeleddet mellem 
strategien og den kreative 
eksekvering, der vækker de 
rette følelser hos 
modtageren. 

Fordomme, myter, tabuer. 
Hvordan skaber man en ny 
norm og tankegang hos 
politikerne og danskerne? 
Det kan ikke bare klares via 
dialog med politikerne eller 
et par forsider i medierne. 
Vi går i dybden og bredden 
og lærer at udarbejde et 
koncept med de rette 
kommunikationsgreb.
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Dagsorden for modul 3: Kreativitet, følelser og fortælling
Torsdag d. 7. oktober kl. 10-16

10.00 – 11.00 Velkommen 
Kirstine byder velkommen og samler op på sidste modul om strategi

11.00 – 12.00 Hvorfor er følelser så vigtige for at kunne sætte en dagsorden
v/ Helge Bjerre Toksvig, særlig rådgiver for boligminister, Kaare Dybvad Bek

12.00 – 12.30

Fra strategi til følelser 
Øvelser v/ Kirstine Rask, 12.30 – 13.00

Frokost

13.00– 14.00 Fra strategi til følelse– hvordan kernefortællingen kan bygge bro
Oplæg v/ Morten Skov, Seniorkommunikationsrådgiver i Operate

14.00 – 14.30 Øvelse: Fra strategi til følelse (I)
v/ Morten & Kirstine

15.45 – 16.00 Tak for i dag
Kirstine Rask runder af og fortæller om næste modul 

14.30 – 14.45 Kaffe og kage

14.45 – 15.45 Øvelse: Fra strategi til følelse (II)
v/ Morten & Kirstine



3. Priming, framing, naming
7. oktober kl. 10-16

Fra strategi til følelser
• Følelser er afgørende for at kunne sætte en 

agenda
• Kernefortællingen kan bygge bro mellem strategi 

og følelser

Eget case-arbejde
• Øvelse: Arbejde med aktivering af følelser i din 

agenda 

Dagens program

Tekst
• Why Some Ideas Survive and Others 

Die af Chip Heath & Dan Heat

Pensum



4 
Taktik og digital 
agenda setting



Altinget Masterclass: Agenda setting
Overblik over forløbet

Den stærke agenda handler 
om at identificere den 
brændende platform, være 
klar i ens vision og anvise 
løsninger. På første modul 
gennemgår vi metoder og 
cases samt går i dybden 
med at opstille KPI’er og 
effektmåling.

#1
Stærk agenda, 

målbart outcome
9. september kl. 10-16

#2
Strategi, framing, 
priming & naming
23. september kl. 10-16

#5
Samfunds-

forandringer
11. november kl. 10-16

Jeg definerer
min agenda 

Hvordan framer jeg min agenda 
og får opbakning til den?

Hvordan får jeg min agenda 
til at vække følelser 

Hvilke digitale greb kan
understøtte min agenda?

Hvordan skaber jeg samfunds-
forandringer med min agenda?

Program

Sideløbende case-arbejde

Tid
 til case-arb

ejd
e

Hvem er dine interessenter 
– både internt og eksternt? 
Hvordan sikrer du 
opbakning fra dem, og med 
hvilke redskaber kan du gå i 
dialog med og overbevise 
dem? Andet modul handler 
om identificering af de 
vigtigste interessenter og 
hvordan du bedst kan 
præsentere din agenda for 
dem.

#4
Taktik og digital 
agenda setting
21. Oktober kl. 10-16

Jo stærkere position, jo 
større legitimitet til at sætte 
dagsorden. Hvad er din 
position i dag, og hvordan 
kan den styrkes? Vi 
gennemgår greb, der kan 
styrke din tilstedeværelse, 
synlighed og stemme over 
for dine interessenter. 

#3
Kreativitet, følelser 

og fortælling
7. oktober kl. 10-16

Billeder siger ofte mere end 
ord. Og kan vi først aktiverer 
følelser hos modtagerne, så 
lytter de i længere tid og de 
husker vores budskaber. Vi 
lærer, hvordan vi skaber 
bindeleddet mellem 
strategien og den kreative 
eksekvering, der vækker de 
rette følelser hos 
modtageren. 

Fordomme, myter, tabuer. 
Hvordan skaber man en ny 
norm og tankegang hos 
politikerne og danskerne? 
Det kan ikke bare klares via 
dialog med politikerne eller 
et par forsider i medierne. 
Vi går i dybden og bredden 
og lærer at udarbejde et 
koncept med de rette 
kommunikationsgreb.
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Dagsorden for modul 4: Taktik og digital agenda setting
Torsdag d. 21. oktober kl. 10-16

10.00 – 10.30 Velkommen
Kirstine samler op på kreativitet og følelser

10.30 – 11.30 Mediebilledet anno 2020
Oplæg v/ Kirstine Rask

11.30 – 12.30 Digital agendasetting for et Danmark med rigere natur
Case v/Louise Puck, kommunikationschef i Danmarks Naturfredningsforening

12.30 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.00
Activation der skaber agendaer
Oplæg v/Sascha Dupont, seniorrådgiver i Operate

14.00 – 14:30
Øvelse: Synlighed, dialog, engagement
Sascha introducerer øvelsen

14:45 – 15.45
Øvelse: Vi folder jeres agenda ud
Sascha introducerer øvelsen

15.45 – 16.00 Tak for i dag!
Kirstine runder dagen af

14:30 – 14:45 Kaffe og kage



4. Digital agenda setting
21. oktober kl. 10-16

Budskaber og taktisk kommunikation
• Hvad er det vigtigste at få sagt
• Prioriter synlighed, dialog og engagement 

Aktivering af din agenda
• Overblik over de digitale muligheder og udviklingen 

på området
• Betydning af kanalmix og formatvalg

Eget case-arbejde
• Øvelse: Lav en plan for aktivering af din agenda 

med valg af kanaler og formater

Dagens program

Tekst
• Digital news report 2019

https://www.slideshare.net/ReutersIn
stitute/digital-news-report-2019

Pensum

https://www.slideshare.net/ReutersInstitute/digital-news-report-2019


5 
Samfundsforandringer



Altinget Masterclass: Agenda setting
Overblik over forløbet

Den stærke agenda handler 
om at identificere den 
brændende platform, være 
klar i ens vision og anvise 
løsninger. På første modul 
gennemgår vi metoder og 
cases samt går i dybden 
med at opstille KPI’er og 
effektmåling.

#1
Stærk agenda, 

målbart outcome
9. september kl. 10-16

#2
Strategi, framing, 
priming & naming
23. september kl. 10-16

#5
Samfunds-

forandringer
11. november kl. 10-16

Jeg definerer
min agenda 

Hvordan framer jeg min agenda 
og får opbakning til den?

Hvordan får jeg min agenda 
til at vække følelser 

Hvilke digitale greb kan
understøtte min agenda?

Hvordan skaber jeg samfunds-
forandringer med min agenda?

Program

Sideløbende case-arbejde

Tid
 til case-arb

ejd
e

Hvem er dine interessenter 
– både internt og eksternt? 
Hvordan sikrer du 
opbakning fra dem, og med 
hvilke redskaber kan du gå i 
dialog med og overbevise 
dem? Andet modul handler 
om identificering af de 
vigtigste interessenter og 
hvordan du bedst kan 
præsentere din agenda for 
dem.

#4
Taktik og digital 
agenda setting
21. Oktober kl. 10-16

Jo stærkere position, jo 
større legitimitet til at sætte 
dagsorden. Hvad er din 
position i dag, og hvordan 
kan den styrkes? Vi 
gennemgår greb, der kan 
styrke din tilstedeværelse, 
synlighed og stemme over 
for dine interessenter. 

#3
Kreativitet, følelser 

og fortælling
7. oktober kl. 10-16

Billeder siger ofte mere end 
ord. Og kan vi først aktiverer 
følelser hos modtagerne, så 
lytter de i længere tid og de 
husker vores budskaber. Vi 
lærer, hvordan vi skaber 
bindeleddet mellem 
strategien og den kreative 
eksekvering, der vækker de 
rette følelser hos 
modtageren. 

Fordomme, myter, tabuer. 
Hvordan skaber man en ny 
norm og tankegang hos 
politikerne og danskerne? 
Det kan ikke bare klares via 
dialog med politikerne eller 
et par forsider i medierne. 
Vi går i dybden og bredden 
og lærer at udarbejde et 
koncept med de rette 
kommunikationsgreb.



5. Samfundsforandringer
11. november kl. 10-16

Feedback på afleverede cases
• Hvad lykkes godt 
• Hvor er der mulighed for at styrke jeres 

agendasetting

Samfundsforandringer
• Perspektiv på den politiske udvikling 

Eget case-arbejde
• Mulighed for individuel feedback

Dagens program

Tekst
• Have færdiggjort jeres opgave

Pensum
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Intern dagsorden for modul 5: samfundsforandringer
Torsdag d. 11. november kl. 10-16

10.00 – 10.15 Velkommen 
Kirstine byder velkommen til sidste modul

10.15 – 11.15 Gennemgang af case eksempler 
Kirstine gennemgår de gode case eksempler

11.30 – 12.00 To gode cases vi kan lære af
Der vil blive gennemgået to af deltagernes case fra A-Z

12.00 – 12.30 Frokost

12.30 – 13.15
Case: Særlig rådgiver
Oplæg v/Peter Strauss

13.15 – 14.30
Hvordan får I det forankret
Oplæg v/ Anders Dybdal, Direktør i Operate

14.45 – 15.45 Opsamling
Kirstine samler op på hele forløbet 

15.30 – 16.00 Tak for denne gang 
Kirstine takker af for denne gang, overbringelse af diplomer og mundtlig evaluering  

14.45 – 15:00 Kaffe og kage


