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Udgangspunktet er svært:

• Idépolitisk arbejde er yt…

• Norden handler om frås, pamperi – og er i 
bedste fald overflødigt… receptioner og 
papirmølle. Betyder ikke noget for nogen!

• Nødvendigt at byde ind på den dagsorden, der 
i forvejen kører

• Gribe temaer!



Den gode historie:

Journalistiske kriterier:

• Aktualitet

• Væsentlighed

• Identifikation

• ”Sensation”

• Konflikt

– Bare det var mig/godt det ikke er mig

– Ugens glade handicappede



Journalisterne elsker:

• At de selv får historien og sælger den ind 

• Særbehandling (solo, ikke fællesstof)

• At have god forberedelsestid (dag/uge)

• At blive hjulpet igennem tal, fakta og substans

• At de ikke skal arbejde over

• At få ros, respekt og anerkendelse (med måde)



Journalisterne hader:

• At skrive det samme som andre (lav prioritet)

• At få opgaver proppet ned i halsen

• At få – selv mild – kritik. Accepterer sjældent, 
at andre er klogere

• At få udstillet uvidenhed og utilstrækkelighed

• At være stresset – deadlinepres, chefens 
forventninger og konkurrence fra kolleger



Den omvendte ”nyhedstrekant”



Den journalistiske nyhedstrekant



Hey-You-See-So-modellen

• HEY – fang læserens opmærksomhed med 
overraskende, fængende og slagkraftigt 
budskab (konklusionen)

• YOU – direkte til læseren, det handler om dig. 
Fastholde interessen

• SEE – informer læseren som sagens indhold

• SO – detaljer/forudsætninger









Vind dagsordenen ved at:

• Kende mediernes metoder og dagligdag

• Gennemskue vinklen og din rolle i historien

• Have styr på ”til citat” og ”til baggrund”

• Servicere medier løbende/vedligeholder netværk og 
relationer

• Være åben – også når det gør ondt

• Vise, at du er en aktiv medspiller lokalt/fagområdet

• TIMING – ryk, mens de andre venter… Og hold ved!



Tilrettelæggelse af omtale:

Gør det nemt for redaktøren – lavpraktik:

• Timing – kend deadlines og vær i god/rigtig tid

• Simpelt og tilgængeligt (ikke fin opsætning 
med fotos i pdf-format og lign.)

• Fakta – hvem, hvad, hvornår, hvorfor, hvordan

• Få det hele med i første omgang

• Rettigheder til billeder









Aktøranalyse 1

• Skubbe foreningen ind på scenen gennem 
interviews:

– Journalister

– Opinionsdannere/klummeskribenter/debat-
redaktører

– Udvalgte politikere

Redskab til at komme videre!



Aktøranalyse 2

• Hvordan opleves foreningen som 
kommunikatør og interessevaretager?

• Hvordan kan foreningen få en mere 
fremtrædende placering i medierne?

• Hvordan og hvornår ønsker aktørerne at få 
input fra foreningen?


