
Del 1: Slik kommer du på i media  
Del 2: Slik fremmer du sakene  

i sosiale medier  



Hvorfor mediearbeid? 

• Sette dagorden.  
• Nå bredt ut med 

budskapet.   
• Hjelper for å få møter 

med politikere og 
viktige 
beslutningstagere. 

 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Det er viktig å komme på i media fordi det gir deg og din organisasjon mulighet til å sette dagorden. Dere får fram deres argumenter og synspunkter, og når ut med budskapet deres. Oppmerksomhet rundt saker og tema kan også hjelpe dere å få møter med politikere og viktige beslutningstagere.



Presenter
Presentation Notes
Vanlige krav til nyhet er at det er nytt og at det har betydning. Tenk alltid nyhetsverdi når du skal prøve å selge inn en sak: Er dette interessant for andre en vår organisasjon? Jo flere berørte og jo større konsekvens, jo bedre nyhetssak. Triks for å gjøre et tema til en nyhet: Tell. Tall selger alltid. lokale tall som interessant – kan vi finne lokal vri på nasjonal sak? Kan du finne nedgang i budsjett over tid? Økning i henvendelser om rus til Helsestasjon for ungdom? Inndragninger i skjenkebevillinger? Ungdata på kommunenivå, sammenligne skjenkebevilgninger i kommunene etc. Husk at NRK har lokalkontor!Lag nye tall. Det går an å bestille målinger gjennom byråer, men også å gjennomføre dem selv med enkle nettskjemaer eller e-post til utvalgt målgruppe. Slik kan saken aktualiseres. Eks: Erfaringsundersøkelsen blant ansatte i Frelsesarmeen, Blå kors og kollektivene. Spurte om deres opplevelse av ruspolitikken: Hva fungerer og hva fungerer ikke? Oppslag og påfølgende oppfølger i Klassekampen + reportasje i Her og nå på P1. Med Sylvia Lind i Elevorg og alle ungdomspolitikerne – kan få oppslag i seg selv, men ekstra aktuelt med egen måling. 1 av 4 elever kjenner til kjøp/salg av narkotika på sin skole. Gitt til NRK, som laget reportasje og inviterte Mina på Dagsrevyen. Vær obs på at målinger gjennomført av eksterne byråer ofte ansees som mer pålitelige. Skriv brev til en politiker. Send samtidig brevet til utvalgt medie. Be om møte med politiker. Send samtidig krav via media. Form allianser. Hvem kan stå sammen med oss om dette budskapet? Lag, bedrifter og foreninger. Uventede allianser selger! EKS: Actis og Bryggeriforeningen som i fjor gikk sammen om å lage en liste over råd til julebordskomiteene for å redusere fylla. Oppslag i Dagbladet. Annen vinkel for å aktualisere temaet med fyll på jobbfest.Svært få saker egner seg som pressemelding. I dagens medier blir ikke det brukt. Eksklusiv avtale og tilpasning til ulike typer medier er viktig. Eks rusbruk i skolen med EO og Aftenposten fikk hele svangerskapsundersøkelsen og fikk selv velge det de syntes var viktig. Risikerer annet fokus enn du helst vil ha, men med en god innsalgsmail kan du styre fokus noe. Vinkle mot hva mediet legger vekt på. Har de skrevet om dette temaet før? Hvordan var i så fall vinklingen?



Hva er aktualiteten? 

Presenter
Presentation Notes
Hvorfor skal avisene skrive om dette akkurat nå? Fine knagger å bruke er for eksempel merkedager, politiske prosesser, jubileer og markeringer. Nå: StatsbudsjettetSvar på noe andre har sagt/gjort.  Det kan også lønne seg å kaste seg inn i pågående debatter, for eksempel ved å ta direkte kontakt med journalisten og tilby sitater. Pågående saker gir også en god mulighet for oppfølging.  Når du ikke frem med sitater, skriv leserinnlegg i avisen.



Finn riktig medie 

Presenter
Presentation Notes
Tenk målgruppe, budskap, kanal. Hvem skal vi nå? Hva vil vi oppnå? Egner saken seg best for TV, radio eller avis. Er det er riks- eller lokalsak? Egner den seg for et debattprogram, eller en koselig sofaprat? Det er viktig å treffe riktig for å få napp!  Her: Mina på GMN sammen med Per Bergerud, sjefen for Skiskytter-VM i Kollen i mars i år. Sammen i studio for å diskutere fylla under Holmenkollen skifestival og tiltak for å unngå det samme under skiskytter-VM. Typisk sofaprat, der alle er enige om at fyll vil vi ikke ha på familiearrangementer. Sak ikke egnet som hardtslående nyhetssak, som for eksempel svangerskapsundersøkelsen.



Kontakt riktig person 

Presenter
Presentation Notes
Selger du inn til feil person kan saken gå tapt.Let opp (Google!) en reporter som har laget sak om dette temaet tidligere, da er det større sjanse for at du treffer en person som er interessert i det du kan tilby. Har du ikke en konkret kontaktperson, kontakt vaktsjef/planlegger/nyhetssjef.Ring personen og presenter deg selv og saken. Mediefolk har dårlig tid, så kom kjapt til poenget. Er vedkommende interessert, kan det være smart å ha en ferdigskrevet e-post som du sender over rett etter samtalen, for at reporteren skal ha informasjonen skriftlig. Dersom saken blir satt ut til en reporter, spør om navn og kontaktinfo til denne. Da har du riktig person å følge opp saken med, og også en konkret kontaktperson til senere bruk.Vær ute i god tid, gjerne en uke på forhånd, litt avhengig av hvor du prøver å selge inn. «Prateflater» som for eksempel God morgen Norge har lang planleggingstid, mens Dagsnytt 18 har langt kortere horisont. Sistnevnte og morgennyhetene skal fylle programmene hver dag, og tar ofte imot tips på debatter og temaer. Kom gjerne med forslag til med/motdebattanter.



Følg opp! 

Presenter
Presentation Notes
Ring dagen etter. Ikke gi opp. Vær alltid hyggelig. Avslag? Ta det med et smil, og prøv et annet sted! Alt kommer ikke alltid på. Noe tar lang tid og er innom mange før noen biter på. 



Sosiale medier 

Facebook: 79 % av nordmenn har en 
profil.  
68 % av befolkningen bruker Facebook 
hver dag.  

Twitter: 8 % av befolkningen er innom 
hver dag, 21 % i aldersgruppen under 30 
år.  

Instagram: 17 % bruker Instagram hver 
dag,  
39 % av de under 30 år.  

Presenter
Presentation Notes
Saken er på – hvordan spre den? Bruk sosiale medier! Smart for profilering av org og hva dere driver med. Hvilken kanal? Finnes langt flere enn disse tre, men de er fokus i dag. Avhengig av budskap og målgruppen. Facebook: «Alle» er på Fb. Godt verktøy for å promotere egne saker, dele saker av interesse, dialog, tilbakemeldinger fordi du potensielt kan nå veldig mange. Krever oppfølging og tid til overvåking. Ansikt utad – vær profesjonell. Få følgere? Lag annonse! Twitter: Ikke så stor dekningsgrad, men Populær kanal for samfunnsdebatt, og er brukt av politikere, journalister, organisasjoner, kjendiser og andre med et ønske om å ytre seg. Kun 160 tegn - Kort og poengtert. Krever også tid til å følge litt med. # og tagging. Når bredere enn bare posting. De du tagger kan retweete. Se an hvem man svarer – antall følgere. Del gjerne samme type saker på Fb og T.Instagram: Bildedelingstjeneste. kommentere andres bilder og få tilbakemelding på sine egne. Et sted å være mer uformell og «personlig». Mer «behind the scenes», eks møter, folk dere har møtt etc. Anbefaler  org i hvert fall bruk av de to første. Facebook mer tilpasset kommunikasjon og dialog, og er svært omfattede med hensyn til å finne venner, dele bilder og snakke med hverandre. Stikkordet til Facebook er nettopp dialog – det skal være enkelt å snakke med hverandre og å dele ting. Twitter mer rendyrket informasjonsverktøy. I motsetning til Facebook, hvor du selv har kontroll over hvem du vil godkjenne som «ny venn», kan hvem som helst følge deg og det du skriver på Twitter. Her vil ny informasjon komme løpende, og oppdateres svært raskt. Twitter er derfor svært populært blant journalister, politikere og andre samfunnsvitere, og er et ypperlig verktøy å bruke dersom du vil ha ut informasjon til så mange som mulig på svært kort tid.



Hvordan profilere saken? 

• Få med deg noen som 
kan spre hjelpe til å 
spre budskapet. 

• Bruk mange 
plattformer samtidig. 

• Lag innhold folk vil 
dele.  

• Tagg riktige 
personer, og bruk # 
på Twitter. 

• Ikke vær redd for å 
gjenta deg selv. 

• Vurder promotering. 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Hvordan få følgere? Klikkerdugnad + dele likt + annonser Lokalt idrettslag eller organisasjoner, politikere, kjendiser, etc. Ta direkte kontakt med folk og be dem spre. NB ikke spamFace, Twitter, Insta, blogg Korte saker med grafikk blir mye delt, barn er alltid bra. Lag meme med tydelig budskap – lett å dele.Hver tweet varer i xx minutter. Fb-post i 90 min. Gjenta samme budskap med forskjellig vinkel.OBS! Ikke til kommersielle sider med annonser.Viktig å legge ut jevnt. Lite oppdatering = kjedelige sider
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