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Anders Dybdal Chefrådgiver, Operate A/S

• Arbejder primært med politisk 
kommunikation og strategisk PR

• Ekstern lektor på RUC

• Censor på bl.a. CBS, SDU & AU

• Tidligere konsulent for Mogens Lykketoft, 
pressemedarbejder i DSF og har været 
med til at stifte tænketanken Cevea

• Cand.soc. PKL fra CBS og bachelor i 
kommunikation fra RUC
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• Ca. 50 medarbejdere

• Full service kommunikationsbureau

• Operate IT – datterselskab med IT-udviklere

• IPREX – globalt netværk af kommunikationsvirksomheder

• Tre gange kåret til Danmarks mest veldrevne PR-bureau
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PROGRAM
1. Om Folkemødet 2014

a) Deltagerne

b) Dagsordenen

2. Folkemøde-effekten

3. Fem gode råd til 
kommunikatører
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Operates Folkemødeanalyse 2014

1. Imageanalyse 1.019 danskeres syn på Folkemødet

2. Deltageranalyse 424 tilfældigt udvalgte deltageres oplevelse

3. Arrangøranalyse 388 arrangørers erfaringer om at sætte dagsorden

4. Politikeranalyse 30 folketingspolitikeres erfaring med Folkemødet

5. Aktivitetsanalyse 2.103 aktiviteter kodet efter indhold

6. Medieanalyse 624 nyheder om FM i nationale medier og fagblade

7. Social medieanalyse 20.904 tweets om Folkemødet
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Folkemøde-sekretariatetRespondenter og interviewede
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POLITIK DAGSORDENSÆTTELSE FEST 

ALMEDALSVECKAN INSPIRATION MAGT 

VIDEN MUSIK INTERESSER VIRKSOMHEDER 

LOBBYISME DEBAT FOLKET TELTENE 

ELITEN GENNEMSLAGSKRAFT SUNDHED 

BÆREDYGTIGHED POLITIKERE FESTIVAL 

SOMMER BORNHOLM DIALOG DEMOKRATI 

FOLKEMØDET 2014 IDÉER RELATIONER 

DISKUSSIONER ENERGIPOLITIK MILJØ 

BYUDVIKLING VÆKST TWITTER MEDIERNE 

MENINGSDANNERE KULTUR GÆSTGIVEREN 

OPERATE A/S KOMMUNIKATION
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Deltagerne
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”Folket”

Bornholmerne

• Vil gerne opleve 
øens politik-festival

• Vigtigste kendetegn

o Bor tæt på Allinge og er 
stolte over festivallen.

o Alle aldre, uddannelser 
– men flest kvinder.

• Udgør ca. 35 %

Baglandet

• Vil gerne møde 
partifæller og debattere

• Vigtigste kendetegn

o Partimedlem. Diskuterer 
ofte med politikere.

o Både seniorer og unge. 
Oftest længere udd. 

• Udgør ca. 25 %

Bedsteborgerne

• Vil gerne møde 
politikerne og få viden

• Vigtigste kendetegn

o Meget samf-interesseret 
og politisk påvirkende.

o Ofte seniorer, kvinder og 
folk med længere udd.

• Udgør ca. 40 %

Partibog
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Dagsordenen

Når du tænker tilbage på Folkemødet 2014, hvad står så for dig som 
det politiske tema eller emne, der har været diskuteret mest?
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Dagsordenen

Deltagerne

Demokrati og folkestyre (1) 34 %

Vækst, erhverv og beskæftigelse (2) 29 %

Sundhed, omsorg og forebyggelse (3) 26 %

Miljø, fødevarer og energi (4) 25 %

Uddannelse og forskning (5) 19 %

Socialpolitik og integration (6) 14 %

EU og udenrigspolitik (7) 12 %

Andet (8) 7 %

Transport og byggeri (9) 6 %

Retspolitik (10) 3 %

Deltageranalyse - Hvilke af følgende politiske temaer har efter din mening fyldt 

mest i de diskussioner, du har deltaget i på Folkemødet? (sæt max to krydser) 
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Dagsordenen

Aktiviteterne

Demokrati og folkestyre (1) 25 % 

Sundhed, omsorg og forebyggelse (2) 21 % 

Uddannelse og forskning (3) 18 % 

Vækst, erhverv og beskæftigelse (4) 17 % 

Andet (5) 15 % 

Miljø, fødevarer og energi (6) 13 % 

EU og udenrigspolitik (7) 10 % 

Socialpolitik og integration (8) 9 % 

Transport og byggeri (9) 7 % 

Retspolitik (10) 4 % 

Aktivitetsanalyse – Arrangørernes selvrapporterede indhold af aktiviteterne i 

39 temaer kogt ned til 10 supertemaer
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Dagsordenen

Medierne

Demokrati og folkestyre (1) 30 %

Vækst, erhverv og beskæftigelse (2) 16 %

Miljø, fødevarer og energi (3) 12 %

Uddannelse og forskning (4) 9 %

Socialpolitik og integration (5) 8 %

Sundhed, omsorg og forebyggelse (6) 6 %

Transport og byggeri (7) 6 %

Andet (8) 6 %

EU og udenrigspolitik (9) 5 %

Retspolitik (10) 4 %

Medieanalyse – Nærlæsning og manuel kodning af over 624 artikler i nationale 

dagblade, tv/radio og fagblade. Oversigten er fraregnet ikke-politiske temaer.
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Dagsordenen

Sociale medier

EU og udenrigspolitik (1) 9 %

Sundhed, omsorg og forebyggelse (2) 8 %

Uddannelse og forskning (3) 8 %

Vækst, erhverv og beskæftigelse (4) 6 %

Demokrati og folkestyre (5) 6 %

Miljø, fødevarer og energi (6) 4 %

Retspolitik (7) 3 %

Transport og byggeri (8) 2 %

Socialpolitik og integration (9) 2 %

Andet (10) -

Social medieanalyse – Søgebaseret kodning af 20904 tweets om folkemødet. 

Syv søgeord og få hashtags pr tema udvalgt efter hvor ofte de fremtræder.
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Dagsordenen - alle

Deltagerne Aktiviteterne Medierne Sociale 
medier

Demokrati og folkestyre (1) 34 % (1) 25 %  (1) 30 % (5) 6 %

Vækst, erhverv og beskæftigelse (2)  29 % (4) 17 %  (2) 16 % (4) 6 %

Sundhed, omsorg og forebyggelse (3) 26 % (2) 21 %  (6) 6 % (2) 8 %

Miljø, fødevarer og energi (4) 25 % (6) 13 %  (3) 12 % (6) 4 %

Uddannelse og forskning (5) 19 % (3) 18 %  (4) 9 % (3) 8 %

Socialpolitik og integration (6) 14 % (8) 9 %  (5) 8 % (9) 2 %

EU og udenrigspolitik (7) 12 % (7) 10 %  (9) 5 % (1) 10 %

Andet (8) 7 % (5) 15 %  (8) 6 % (10) -

Transport og byggeri (9) 6 % (9) 7 %  (7) 6 % (8) 2 %

Retspolitik (10) 3 % (10) 4 %  (10) 4 % (7) 3 %
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POLITIK DAGSORDENSÆTTELSE FEST 

ALMEDALSVECKAN INSPIRATION MAGT 

VIDEN MUSIK INTERESSER VIRKSOMHEDER 

LOBBYISME DEBAT FOLKET TELTENE 

ELITEN GENNEMSLAGSKRAFT SUNDHED 

BÆREDYGTIGHED POLITIKERE FESTIVAL 

SOMMER BORNHOLM DIALOG DEMOKRATI 

FOLKEMØDE-EFFEKTEN IDÉER RELATIONER 

DISKUSSIONER ENERGIPOLITIK MILJØ 

BYUDVIKLING VÆKST TWITTER MEDIERNE 

MENINGSDANNERE KULTUR GÆSTGIVEREN 

OPERATE A/S KOMMUNIKATION
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Folkemøde-effekten – 1 år efter

73%

65%

62%

44%

40%

0% 20% 40% 60% 80%

Øget motivation i egen organisation

Nye samarbejder/medlemmer/kunder

Ny know-how i egen organisation

Medieomtale

Indflydelse på lovgivning/regulering af
fagområdet

Folkemødet gør en forskel for arrangørerne
Andelen af arrangører, der vurderer, at de i høj eller nogen grad har fået 

følgende ud af Folkemødet for 12 måneder siden
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Målsætning

Netværk/dialog med
organisationer/personer vi kender i
forvejen

Netværk/dialog med
organisationer/personer vi ikke tidligere
har mødt

Øge vores faglige indsigt gennem egne
eller andres events

En festlig oplevelse

Møde borgere/brugere på en ny måde
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Mål og udbytte

Andelen af arrangører der vurderede, at 

følgende i høj grad var målet med deres 

deltagelse set i forhold til andelen, der 

vurderede, at de i høj grad fik det ud af det.

Networking: Oftest målet – ikke altid udbyttet
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Deltagernes vurdering af udbytte

60%

56%

52%

53%

49%

16%

68%

68%

59%

52%

41%

17%

0% 20% 40% 60% 80%

Forstærket i mine holdninger i bestemte
politiske spørgsmål

Fået brugbar viden om politiske spørgsmål,
jeg ikke havde før

Blevet opmærksom på politiske
problemstillinger, jeg ikke før havde…

Fået mere lyst til at involvere mig i politik i
min hverdag

Fået nye idéer til, hvordan man kan løse
politiske problemstillinger

Ændret holdninger til bestemte politiske
spørgsmål

Folkemødet rykker ved deltagerne!
Andelen af respondenter, der angiver, at deres oplevelser 

på Folkemødet 2014 har ført til:

Arbejdsregi Privat regi
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Potentielle effekter

Indflydelse Netværk

Synlighed Udvikling

• Sætte dagsorden
• Problem  løsning
• Politisk dialog

• Styrke/pleje image
• Gøre opmærksom
• Lave folkeoplysning

• Interessenter
• Medlemmer
• Kunder

• Motivation
• Ny know-how
• Nye samarbejder
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POLITIK DAGSORDENSÆTTELSE FEST 

ALMEDALSVECKAN INSPIRATION MAGT 

VIDEN MUSIK INTERESSER VIRKSOMHEDER 

LOBBYISME DEBAT FOLKET TELTENE 

ELITEN GENNEMSLAGSKRAFT SUNDHED 

BÆREDYGTIGHED POLITIKERE FESTIVAL 

SOMMER BORNHOLM DIALOG DEMOKRATI 

GODE RÅD TIL KOMMUNIKATØRER IDÉER 

ENERGIPOLITIK MILJØ BYUDVIKLING VÆKST 

TWITTER MEDIERNE MENINGSDANNERE 

KULTUR GÆSTGIVEREN RELATIONER 

OPERATE A/S KOMMUNIKATION
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Fem gode råd til kommunikatører

1. Strategi: Bliv skarp på mål, målgruppe og budskaber - og gør 
Folkemødet en del af jeres PA- eller kommunikationsstrategi

2. Organisering: Find den rette model for deltagelse, der passer 
jeres målsætninger, prioritering og ressourcer

3. Aktiviteter: Vær kreativ og strategisk, når I planlægger debatter 
og happenings. Indhold er vigtigere end personer og form. 

4. PR-indsats: Planlæg din indsats i god tid – både Folkemødets 
platforme, medierne, de sociale medier, handouts, mm.

5. Networking: Forbered din netværksindsats hjemmefra, søg de 
relevante debatter og ha’ pitchet klar
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1. Strategi: Bliv skarp på mål, målgruppe og budskaber - og gør 
Folkemødet en del af jeres PA- eller kommunikationsstrategi
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1. Strategi: Bliv skarp på mål, målgruppe og budskaber - og gør 
Folkemødet en del af jeres PA- eller kommunikationsstrategi
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Influere
(public affairs)

Informere
(folkeoplysning)

Blive set
(synlighed=mål)

Være der
(synlighed=mål )



WWW.OPERATE.DK

2. Organisering: Find den rette model for deltagelse, der passer 
jeres målsætninger, prioritering og ressourcer
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3. Teltholder 
& arrangør

2. Debat-
arrangør

1. 
Deltagelse
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3. Aktiviteter: Vær kreativ og strategisk, når I planlægger 
debatter og happenings. Indhold er det vigtigste..

|  SIDE  26



WWW.OPERATE.DK

3. Aktiviteter: Vær kreativ og strategisk, når I planlægger 
debatter og happenings. Indhold er det vigtigste..
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10%

11%

14%

21%

24%

27%

36%

48%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Gratis mad eller merchandise

Andet

En populær ordstyrer

Muligheden for selv at deltage/prøve noget

Et anderledes debatformat

Et tema med klar politisk konflikt

En populær debattør/deltager

Et tema folk kan identificere sig med

Et højaktuelt tema

Hvad vurderer du var det eller de primære trækplaster ved det af 
jeres arrangementer, som flest personer deltog i? (Max tre krydser)
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4. PR-indsats: Planlæg din indsats i god tid – både Folkemødets 
platforme, medierne, de sociale medier, handouts, mm.
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• Deltagerne er velforberedte 
– det bør du også være.

 3 ud af 4 har planlagt, hvad 
de ville deltage i hjemmefra

 40 % har planlagt at deltage i 
mindst 3 aktiviteter

 Avisen er mest for folket -
app’en for de arbejdende

63%

41%

16%

45%

63%

24%

Avisen

App'en

Websitet

Vigtigste planlægnings-
redskaber for deltagerne

Privatpersoner Arbejdsregi
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5. Networking: Forbered din netværksindsats hjemmefra, søg de 
relevante debatter og ha’ pitchet klar
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Oplæg / 
indspark

Opsøge 
for snak

Møde-
aftaler
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Læs mere i Operate Zoom
• 4 vidensbaserede artikler om Folkemødet

• Mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet
www.operate.dk/zoom
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