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Dagsordensfastsættelse

Rammen

 En definition: ”…den hierarkiske ordning af emner i forhold til den 

politiske og offentlige opmærksomhed, de opnår på et bestemt 

tidspunkt” (Dearing & Rogers 1996)

 En dagsorden er et nulsums-spil

Hvem sætter dagsordenen?

 Den politiske dagsorden er forholdsvis stabil

 Brud skyldes mobilisering af et emnes støtter

 Hvem er ”støtterne”?

 Politikerne, selvfølgelig

 Andre aktører



Mobilisering af politikerne

Den politiske logik

 Ideologi (principprogram)

 Populisme (vælgernes ønsker)

 Medialisering (kommunikerbarhed)

 Konkurrence (relationen til andre partier)



Mobilisering af politikerne

Den politiske logik – politikernes kampagnefokus (FV15):

 Imødekommende overfor/dialog med vælgerne i kredsen = 4,2

 Bestemte punkter i partiprogram = 4,0

 Specifikke emner i egen valgkamp = 3,9

 Egen person og kvaliteter = 3,5

 At det går godt socialt og økonomisk i kredsen = 3,3

 Efterkomme vælgernes i kredsens ønsker = 3,2

 Hjælpe mennesker med problemer i kredsen = 2,9

Den politiske logik – politikernes kampagnefokus (KV13):

 Specifikke, lokale mærkesager = 3,7

 Lokalområdet = 3,6

 Eget kandidatur = 3,6

 Landspolitiske mærkesager = 2,5
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Mobilisering af politikerne
Emne Valgkampen

Ældre 17,8

Proces (borgmester, valg, samarbejde og administration) 11,2

Skole & Uddannelse 12,7

Arbejdsmarked (arbejdsløshed og jobskabelse) 8,7

Økonomi og skat 8,5

Børn 6,3

Vækst og udvikling (inkl. erhverv, bosætning, og turisme) 5,5

Socialpolitik (inkl. handicap) 5,4

Lokalområder/ydreområder og strukturdebat 4,7

Infrastruktur og kollektiv trafik 4,2

Projekter/byudvikling 4,0

Sundhed (inkl. sygehuse og psykiatri) 2,7

Unge 2,4

Øvrig værdipolitik (kultur/fritid, integration og tryghed) 2,1

Miljø/natur 2,1

Andre emner 1,3
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Emne Valgkampen Vælgerne Diff

Ældre 17,8 19,0 -1,2

Proces (borgmester, valg, samarbejde og administration) 11,2 4,4 6,8

Skole & Uddannelse 12,7 12,2 0,4

Arbejdsmarked (arbejdsløshed og jobskabelse) 8,7 11,6 -2,8

Økonomi og skat 8,5 10,1 -1,6

Børn 6,3 8,2 -1,9

Vækst og udvikling (inkl. erhverv, bosætning, og turisme) 5,5 6,0 -0,5

Socialpolitik (inkl. handicap) 5,4 6,5 -1,1

Lokalområder/ydreområder og strukturdebat 4,7 3,5 1,5

Infrastruktur og kollektiv trafik 4,2 4,1 0,1

Projekter/byudvikling 4,0 1,5 2,5

Sundhed (inkl. sygehuse og psykiatri) 2,7 2,5 0,2

Unge 2,4 2,9 -0,5

Øvrig værdipolitik (kultur/fritid, integration og tryghed) 2,1 3,0 -0,9

Miljø/natur 2,1 2,4 -0,3

Andre emner 1,3 1,1 0,3

Mobilisering af politikerne



Mobilisering af andre aktører

Medierne:

 Nej, de spiller en mindre rolle…

Anknytning til andre emner

 ”Ældrebyrden”, sygehus-adgang og -budgetter, arbejdskraft og 

erhvervspolitik

 Tænk politisk – hvor er problemet, som forebyggelse er løsningen på?

 Brug få, gode cases (dokumentation, evidens, evaluering)

Hvem er aktørerne

 Få, centrale byrådspolitikere

 Partibaglandet

 Embedsværket

 Kommunale organisationer, sammenslutninger mv.



Tid til dialog

Tak for opmærksomheden! 


