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Idag 

•  Hur tänker media? 
•  Hur får jag fram vad jag vill ha sagt? 
•  När medierna ringer? 

 



Mediatränad? 



Nyheter och medier 
- hur fungerar det? 

•  Höjda lönsamhetskrav - 
vilken löpsedel säljer? 

•  Från folkbildare till 
folkunderhållare 

•  Från vad folk bör veta till 
vad folk vill veta 

•  Ökat flöde av nyheter  
•  Konkurrensen hårdnar 

externt och internt  
 



Vad är en nyhet?  



Ny 
+  

Het 
 



sant 
+  

relevant 
+ 

intressant 
 





Opinionsbildare 1990 

Kartan har ritats om…

Medierna 

Samhället 

_____________ 



Opinionsbildare 2012 

Medierna 

Samhället 

_______________ 



Styr ditt budskap 



Proaktiv eller reaktiv? 

•  Den proaktiva rollen: du har initiativet 

•  Den reaktiva rollen: du ställs till svars 



Varför den proaktiva rollen? 

•  För att aktivt kunna påverka och “leda” den 
offentliga diskussionen istället för att “bara” svara 
på frågor. 
 

•  För att kommunicera tydligt och genomtänkt. 
 



Organisationslogik vs medialogik 

Sekretess



Hemligt är skumt



Konkret



Sakfrågor



Rationell



Emotionell


Kritiskt fokus


Helheten



Personfrågor

Positiv fokus



David mot Goliat



Störst är bäst



Abstrakt

Delarna





•  Du kan inte välja dina frågor.  
Men du kan välja dina svar 



För bästa resultat 









Människor 

Statistik 

Oväntat 



Comedy Centrals 
Humorrapport 2009 



Förberedelse är A och O 



Förberedelse 

•  Vad vill du säga? 
•  Formulera det 

viktigaste på ett 
intressant vis 

•  Var så konkret du kan 
•  Skala bort allt som inte 

hör till saken 
•  Håll det kort 



Blockera svåra frågor 

•  Identifiera på förhand frågor du inte 
kan/vill gå in på. 

•  Förbered färdiga svar på hur du skall 
undvika frågan. 



Exempel: 

•  J: Stämmer det att ni håller på att 
köpa upp företag x? 
 

•  D: Vi kommenterar av princip aldrig 
rykten. 



Omformulering av frågan 

•  Besvara inte en negativ eller känsloladdad 
fråga utan att först omformulera den så att 
den låter neutralare. 



Exempel: 
•  J: Hur kan ni sälja sådant här skräp? 
 
•  D: Du frågar mig varför vi säljer denna 

produkt? Låt mig börja med att... 



Användbara bryggor 
•  I detta sammanhang vill jag säga 
•  Samtidigt kan det vara på sin plats att 

tillägga... 
•  Det som är huvudfrågan är... 
•  Det centrala är.. 
•  Jag vill hellre uttrycka det så här... 
•  Samtidigt måste vi koncentrera oss på.. 
•  Än viktigare är... 
•  Säg hellre “samtidigt” än “men” 



För mycket mediatränad? 



Medierna och statistik 

•  Medierna älskar statistik – men se till att den 
tolkas rätt 
 

•  Se till att du formulerar budskapet och hur 
statistiken ska tolkas 
 

•  Är du rätt person att svara på frågorna?  



Infographic och 
videographic 



Sveriges största  
Facebook-studie 



Tips för att nå ut i media 
•  Infotainment 
•  Dramaturgi 
•  Något nytt 
•  Närhet 
•  Solskenshistorier 
•  Personifiering 
•  Konflikt 

•  Nytta 

•  Topplista 



Trender 

•  Personfixering och 
skvaller 

•  David mot Goliat 
•  Ekonomisk 

dimension 
•  Persongranskning 
•  Etik/ansvar/moral 
•  Brutalisering 

•  Infotainment 

•  Alla vill bli kändisar 

•  Klimatfrågan 

•  Sociala medier 

•  Lätt att visualisera 





Frågor? 

Ida Nilsson 
www.gillakommunikation.com 
Ida.nilsson@valentin.se 
0709-134037 


