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Modul 2

Agenda-setting



Agenda
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1) Politik og agenda-setting – en polyfoni af koder

2) Kritisk sprog og bevidsthed – en diskursanalytisk tilgang

3) Refleksion

4) Ledelseskommissionens sætter agendaen for ”agenda-setting”

5) Hvordan narrative fortællinger skaber ”agendaen” og dermed ledelsesrummet

6) Refleksion i grupper

8) Kort opsamling på læringspointer



Udfordringen
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Politiske processer er en polyfoni af koder og kan derfor opleves som uklare 
og rodede. Det kan betyde:

› At man kan påpege et problem fagligt betyder ikke nødvendigvis, at 
problemet/udfordringen er prioriteret politisk eller i visse tilfælde 
overhovedet anerkendes som et problem. 

› Den evidens eller faglige oplæg man lægger frem kan opleves bevidst at 
blive 'overhørt'.

› Politikerne/beslutningstagerne føler ikke, at den evidens man fremlægger 
svarer på de spørgsmål de fx har til økonomi og konkret handling – 'hvad 
skal vi så gøre for at få resultater her og nu?’.

› Det er uklart, hvilken ‘fælles politik’ vi har



Hvordan bliver politik skabt? 
Forskellige objekter, strømme og kontekster
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› "Problemstrømmen" fokuserer på et bestemt problem 
(såsom ungdomsarbejdsløshed, børn i udsatte boligområder eller for 
tidlig afgang fra arbejdsmarkedet)

› "Politik strømmen" er den 'offentlige' dagsorden

› "Policy strømmen" er beslutningsdagsordenen, som en politisk 
kurs bliver sat ud fra. Såsom 'alle har ret til uddannelse', 
'sikre boligområder' og 'fastholdelse på arbejdsmarkedet’

› ”Livspolitik” er den politik, der bliver til gennem hverdagslivets 
forhandlinger og fælles-skabende praksisser. Dette niveau bliver 
mere og mere relevant i forhold til politik. (Politik med lille p)

Kilde: Kingdon J (2011). Agendas, alternatives and public policies.



Problem, Politik, Policy og Livspolitik bliver til gennem
en polyfoni af koder
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At sætte en AGENDA
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Myndighed
Nodal punkt

Samskabelse
Nodal Punkt

X Rettigheder

X Vi har ikke
ressourcer

X Vi skal formidle alt

Vi er
Eksperter X

X Forældrene klager og "rotter sig 
sammen"

De unge er
klienter (og deltager ikke på mødet) X

X Forældrene er ressourcer

X Vi skal bygge bro

X Vi skal inddrage
andre aktører

X Vi skal inddrage
de unge

X Vi vil gerne
skabe værdi på

nye måder

Det handler 
om at intensivere

LIVET
Nodal punkt

DISLOKATION

Vi skal inddrage de unge X

X Vi kan
formidle
paragraffer
på andre
måder

X Forældre og unge
kan dele viden om livet

Fælles fødselsdag X

Aktiv lytnning X

Nodalpunktet er ofte lidt vagt således, 
at der er flere ord og begreber, der kan knytte an til
det og skabe en ækvivalens kæde af ord og begreber,
der kan fastholde “agendaen”

Nogen gange skabes
ækvivalenskæde i modsætning til
et andet nodalpunkt
Der dermed skaber en
differenskæde

Når alle momenter (x) ikke længere
kan knytte an til et nodalpunkt
muliggøres en dislokation
Det kan muliggøre et nyt
nodalpunkt og nogle nye flydende
betegnere

Her bliver det ikke et enten/eller,
Men et både/og
At intensivere liv handler om at 
bruge alle ressourcer både
paragrafer og det levede liv.

X Det kan ikke
betale sig at 
lade være

Teoretikerne Laclau og Mouffe zoomer helt tæt ind på de hegemoniske kampe



Tre tilgange til at sætte en agenda
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› Den transformative

› Den refleksive

› Den simple

Her bliver dét at sætte en 
agenda en fælles opgave på

tværs af
organisationsniveauer

Eksempel
Nye former for organisering af
politik/embedsværk
Fx Gentofte Kommunes
opgaveudvalg

Her bliver det at sætte en
agenda et spørsgmål om at 

reflektere over, hvordan man 
kan forventningsafstemme

mellem de forskellige
niveauer

Her bliver det at sætte en 
agenda et spørgsmål om at 
udpege et problem og en 

løsning

Eksempel
Hvordan kan vi få det politiske
nievau til at se den lokale værdi
vi skaber

Eksempel
Vi har X-problem og der er evidens
for, at denne metode virker. Men 
politikerne lytter ikke



Refleksion
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› Individuel refleksion (5 min)

› Hvad er jeres agenda-udfordring (hvad er jeres 
nodal punkt og momenter) ?

› Hvordan løser I agenda-udfordringen 
(transformativt, refleksivt eller simpelt?)?

› Hvornår lykkes det at sætte en agenda?

› Hvordan kommer det til udtryk?

› Fælles dialog (10 min)

› Giv eksempler på, hvilke tilgange I ikke bruger 
til at sætte en agenda 



Ledelseskommissionen sætter særlige betingelser for 
“agenda-setting”
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Ledelseskommissionens budskab

› Ledelseskommissionen kom tidligere i år med en række anbefalinger til 
offentlig ledelse. De kan kort oplistes som disse 7 budskaber: 

1. Borgeren skal i centrum

2. Politikerne skal have tillid til ledelse

3. Samarbejdssystemet skal forenkles

4. Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften

5. Ledere skal sætte retning

6. Ledere skal sætte holdet

7. Ledere skal udvikle sig 
Kort sagt medledelse
bliver i højere og højere
grad en accepteret
præmis



Opmærksomhed

POLYFONI – er et grundvilkår, når politik formes og agendaer sættes

”Blandt de gode iagttagelser er erkendelsen af, at ledelse altid udøves i en kontekst 
og at konteksterne i den offentlige sektor er meget varierede. Blikket for, at de 
ledelsesmæssige rammevilkår er præget af usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed, 
er ligeledes helt centralt. Der er mange interesser og hensyn, der skal balanceres. Og 
den verden vi lever i er præget af stor omskiftelighed”.

HANNE FOSS HANSEN, Professor på Statskundskab

https://www.denoffentlige.dk/hanne-foss-hansen-ledelseskommission-ifoelge-
finansministeriet

https://www.denoffentlige.dk/hanne-foss-hansen-ledelseskommission-ifoelge-finansministeriet


Opmærksomhed

Ledelse er bedre end regler

› Kedelige enkeltsager der initierer rigide regler og overbelastede 
dokumentationskrav. Og reformer der rulles frem og tilbage og om igen, før 
de er implementeret og erfaringer med om de virker derfor høstet. Her 
anbefaler kommissionen, at politikerne skal anerkende, at ledelse er et bedre 
instrument til at løse enkeltsager end regler og procedurer.

› https://www.denoffentlige.dk/hanne-foss-hansen-ledelseskommission-
ifoelge-finansministeriet

HANNE FOSS HANSEN, Professor på Statskundskab

https://www.denoffentlige.dk/hanne-foss-hansen-ledelseskommission-ifoelge-finansministeriet


Opmærksomhed

Ledelseskæden knækker - det er nødvendigt med konstant refleksion

› Ledelseskæden, der knækker mellem det politiske niveau og driften, er 
ligeledes genkendelig. Til tider er dette et problem, men andre gange fører 
det faktisk til beskyttelse af driften

HANNE FOSS HANSEN, Professor på Statskundskab

https://www.denoffentlige.dk/hanne-foss-hansen-ledelseskommission-ifoelge-
finansministeriet

https://www.denoffentlige.dk/hanne-foss-hansen-ledelseskommission-ifoelge-finansministeriet


Opmærksomhed

› At sætte en agenda og at medskabe et ledelsesrum handler om:

› ”At sætte retning handler fx om visionsledelse, værdikommunikation, 
meningsskabelse og dialog eller, som en skoleleder citeres for, ”at vinde 
mennesker” fremfor at smide chefkortet. Det er lige efter de blødere 
ledelsesteorier og alle plusord er i spil. Spørgsmålet er hvordan dette kan 
gøres i organisationer, hvor der er konkurrerende virkelighedsforståelser, 
stedse pågående reformer og mange hensyn at balancere”

HANNE FOSS HANSEN, Professor på Statskundskab

https://www.denoffentlige.dk/hanne-foss-hansen-ledelseskommission-ifoelge-
finansministeriet

https://www.denoffentlige.dk/hanne-foss-hansen-ledelseskommission-ifoelge-finansministeriet


Kort sagt baner ledelseskommissionen vejen for:

At dét at sætte en agenda handler om at dele 
kompleksitet og om medledelse og borgernær
ledelse

19/11/2019
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At sætte en agenda handler derfor mere og mere om 
(med)ledelse af fortællinger i bevægelse

› Idealiserede budskaber

› Styringskæder er givet på
forhånd (politik/embeds.)

› Faste organiseringsformer

› Lederskab er individuelt og
formelt 

› Ressourcer er givet

› Evidensbaseret viden

› Kortsisgtede mål

› Kontrol er disciplinerende
og skaber selv-overvågning

› NPM

 Oplevet erfaringer

 Styringskæder bliver til I 
kontekster

 Flydende organiseringsformer, 
opgaven sætter holdet

 Lederskabet er kollektivt ansvar
og samskabelse (ledelse)

 Ressourcer skabes

 Praksisevidens

 Langsigtede mål

 Tillid er disciplinerende og skaber
selv-indmeldelse

 NPG

Det er gennem dette landskab af narrative fortællinger at 
opgaven, samarbejdet, strukturer, værdi og styringsteknologier bliver til



Narrative strategier til at sætte en agenda

Central pointe idag: 
› At sætte en agenda for sundhed, velfærd og styring er også at 

udvide og forny fortællinger “indefra” praksis

› At basere sit (formelle og uformelle) lederskab på et reflekteret
landskab af narrative strategier kan ’åbne op’ og kan mobilisere
andre til at tage lederskab (= sætte en agenda)



Spørgsmål

Vi derfor undersøge jeres fortællinger om at sætte en agenda gennem
medledelse

› Hvilke med-ledelsesrum skabes/ lukkes med jeres fortællinger om at sætte
en agenda?



Hvordan skaber du en agenda:
Hvilke fortællinger om lederskab
trækker du på?

› Facilitatoren – skaber rum til fællesskabelse

og fælles nye handlinger

› Inspiratoren – burger metaforer, der skaber

nye muligheder (potentialitet)

› Deltageren – skaber værdi ‘indefra’ praksis

› Fødselshjælperen – skaber nye løsninger

› Kritikeren – reflekterer over praksis

› Arkitekten – designer samskabelsesprocesser

› Bekymrings-generator – søger smerter

› Planlæggeren – ser afvigelser

› Fundementalisten – entydige udmeldinger

› Helten – skaber rum til sin egen succes (ind-

ividuel, skam og skyld, der blokerer for handling)

Refleksiv

Instrumentel

Minimerer
rummet for 
social energi

Lavere energi-
viberationer

Narrativer Ledelsesformer
Affekt, 
stemming, 
kollektiv følelse

Transformativ

Skaber rum 
for social 
energi

Høje energi-
viberationer



Bliv bevidst om dit
narrative landskab –
så du kan mestre
fortællingerne og
dermed “agenda-
settingen” i stedet for 
at den “fikserer” dig

Arkitekten, der 
designer 

samskabelses

processer

Facilitatoren

Opgaven

PUBLIC VALUE

Inspiratoren, 
der med 

metaforer 
åbner op

Helten, der går 
foran

Deltageren
der puffer 
blidt  til 
andre

Narrativer skaber lederskab, men de skaber også værdi på en særlig måde
At sætte holdet handler således ikke kun om din fagprofessionelle rolle, men også om
deltagernes forståelse af sig selv og hinanden.
Gives der plads til at undersøge forskellige lederskabsformer og relationer?
Gives der plads til at undersøge, hvordan opgavens kvalitet ændrer karakter?



Fortællinger åbner/lukker ledelsesrum og dermed
mulighederne for at sætte en agenda

› Lederen/den fagprofessionelle der går forrest – en fortælling, der spænder ben for fællesskabelse af en
værdiskabende agenda

› Lederen/den fagprofessionelle er entydig i sin kommunikation – en fortælling, der spænder ben for en
kreativ sårbarhed, der kan åbne op for skabelse af ny agenda

› Lederen/den fagprofessionelle træffer alle beslutninger – en fortælling, der kan spænde ben for at 
andre kan tage beslutninger om og påvirke denne agenda

› Ledergruppen/faggruppen skal være enig før “agendaen” kommunikeres – en fortælling, der kan
spænde ben for at afprøve, hvordan budskaberne opleves og oversættes af andre

› Lederen/den fagprofessionelle skal regne alt ud på forhånd – en fortælling, der kan spænde ben for at 
opgaver er komplekse og kan løse gennem forskellige perspektiver

› Omvendt: En leder/en fagprofessionel, der insisterer på “jeg er bare så inkluderende” kan også skabe
et så bastant (ego) budskab, at andre reelt ikke kan knytte an til det. Det bliver et skjold frem for 
resource-skabende.



Læg mærke til, 
hvilke forskelle
du og andre
sætter

Herfra kan ny
mening skabes

Forskelle og hybrider

› Ideal/praksis

› Rolle i hierarkiet/ deltagelse gennem involvering

› Plan/proces

› Os/dem

› Helte/skurke

› Skam, skyld/ sammen om nye handlinger

› Ord/Mening mellem linierne

› Mikro/makro



Læg mærke til
“gyldne
øjeblikke” de 
minimere
afstanden
imellem os/dem
og åbner for at vi 
kan nye skridt
sammen (=værdi
= at sætte en
agenda)



Jeres narrative strategier

En undersøgelse af, hvordan I skaber en agenda og hvordan I 
“indenfra” praksis kan underbygge jeres agenda og jeres

netværk/platform



Opgave

NARRATIVE FORTÆLLINGER OM at sætte en agenda

I grupper af 2-3  personer

En fortæller, en interviewer og en lytter og bevidner

1) Fortællingen om at sætte en agenda ( ca. 5 min. per person)

› Fortæl om et konkret møde (formelt eller uformelt), hvor du  er leder/mødeleder. Det kan
være et møde, hvor du arbejder med at sætte opgaven I centrum. Gerne et møde, der er
udfordrende.

› Hvad sker der på mødet?

› Hvad siger du – hvad siger de andre?

› Hvordan ser du tegn på at din agenda lykkedes/udfordrer?

› Hvordan mærkes mødet ?

› Hvad sker der med rummet, når den stemming er til stede?

› Hvordan responderer du på det, der sker med “din” agenda?

2) Bevidning

Lytteren gengiver på 1-2 minutter fortælllingen med fokus på, hvad hun hørte der er på spil. 

Hvilke roller gives og tages gennem denne fortælling?

Hvad bliver værdien til?

3) Fælles refleksion

› Reflektér sammen over, hvilke narrative fortællinger om at sætte en agenda der 
dominerende i fortællingen?

› Hvilke andre narrative fortællinger kunne sættes i spil – hvilke ledelsesrum ville det åbne op 
for?



At mestre de polyfone koder= at kunne sætte en 
agenda
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› Lyt efter hvilke koder, der sættes i spil i forskellige kontekster

› Hack dig ind på koden – ved at eksperimenter med at bruge 
forskellige strategier for ”at sætte en agenda” (dislokation)

› Gå under radaren (led efter hvor der er lyst og energi, det 
øger mulighed for at flere knytter an til agendaen)

› Spil andre bedre – så I knytter an til det samme og løfter i 
fællesskab



Hvad tager du med dig?
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› Er du blevet inspireret til at tage en ny moderat modig handling i forhold til at 
sætte en agenda?


