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Innledning
God medieprofil gir økt oppmerksomhet
Det er mange grunner til at du kan ønske å være synlig i medier. Hovedmålet er oftest økt
oppmerksomhet. Redaksjonell omtale vurderes normalt som mer troverdig enn reklame og
annonser. Informasjon i medier leses, høres og sees på en annen måte enn reklame, og har
langt større gjennomslagskraft.
I de fleste tilfeller er det positivt at de du ønsker å samhandle med vet hva din forening gjør,
produserer og skaper av verdier. God medieprofil og kjennskap til foreningen kan altså bidra
til at folk flest slutter positivt opp om foreningen, ønsker å melde seg inn, osv. Det er også
hevet over tvil at en høy og positiv medieprofil kan bidra til at beslutningstakere på mange
nivåer og innenfor mange sektorer vurderer samarbeid med din forening på en mer positiv
måte.
Dette er noen av grunnene til at det kan være en svært lønnsom investering å bruke litt tid
og ressurser på å la din forening bli synlig gjennom medier.

Tenk gjennom
God omtale er bra. Dårlig omtale er ille. Det er derfor viktig å tenke gjennom hvordan og i
hvilket omfang dere ønsker kontakt med medier. Det kan faktisk være gode grunner til at
din forening permanent eller i en periode bør holde så lav medieprofil som mulig. Her er
noen av spørsmålene dere bør stille dere:
•
•
•

Hva vil dere oppnå med medieomtale (positiv og negativ)?
Hvordan vil ditt nettverk reagere?
Hvordan vil potensielle medlemmer reagere?

Kan det være at dere gjennom større offentlighet, direkte eller indirekte, pådrar dere
uønsket oppmerksomhet rundt foreningsforhold som heller burde forblitt interne?
Poenget er at du skal vite hva du gjør og hvorfor du gjør det. Du skal bare bruke tid og
ressurser på tiltak som gir deg og din forening positive resultater. Det gjelder også innenfor
dette feltet.
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Kontakt med medier
For å få omtale i medier må du oftest "gjøre noe selv".
Hvordan vil så medier ha «råvarene» til det som kan bli en artikkel eller nyhetssak
om din forening?

Den enkleste måten å finne det ut på, er rett og slett å spørre.
Ta kontakt med redaktøren, nyhetsredaktøren eller desklederen, og inviter deg selv til et lite
møte. Du kan også be om et møte med den journalisten som jobber mest med nærmiljø‐ og
beboerstoff. De fleste mediefolk vurderer det som positivt å få en slik henvendelse.

Skriver for sine lesere
Journalistikk handler om kommunikasjon: om å behandle informasjon, trekke ut det
vesentlige og presentere det på en begripelig måte for leserne.
En journalist vil bare skrive om deg/din forening dersom han mener at det har interesse for
avisens lesere. Han skriver det han tror er godt stoff (det vil si ofte salgbart stoff) for sine
lesere. Han vil aldri finne på å skrive noe bare for å være hyggelig mot deg. Vær også
oppmerksom på at avisen er en privat økonomisk produksjonsbedrift som ikke har plikt
eller samfunnsansvar i retning av å bedrive informasjon som for eksempel å dekke
kommunestyremøter.

Hva er en nyhet?
En noe slitt mediefloskel sier at det ikke er noen nyhet at en hund biter postbudet. Det ville
derimot være en nyhet om postbudet bet hunden.
En nyhet er pr. definisjon noe uventet og/eller noe som har samfunnsmessige konsekvenser.
Men det er et svært tøyelig begrep. Nyhetsbegrepet er målt i forhold til lesernes
kunnskapsnivå eller virkelighetsoppfatning. Det som er hverdagskost for deg kan være
interessant for store lesergrupper, og følgelig være en god nyhet.
Nyheter er også både geografisk og tidsmessig variable. For eksempel vil tre nye ansatte i en
forening på et lite sted være en stor nyhet som gir et stort oppslag, mens det i en større by
ikke ofres en notis engang.
Nyhetsterskelen senkes også på stoff som er «oppe i tiden». Et eksempel på en tidsavhengig
nyhet kan være reportasje fra en forening som selger brannsikkerhetsutstyr i kjølvannet av
en større brann eller lignende. Du bør være oppmerksom på hendelser som senker
nyhetsterskelen for din forening, og reagere med en gang med tips, henvendelser,
pressemeldinger, leserinnlegg osv.

Idé og innhold hentet fra: ”Håndbok i mediekontakt” av Harald Harnang.
Tilrettelagt av Norges Velforbund for vel‐ og bo‐ sammenslutninger for bruk i sitt mediaarbeid.

MEDIEVEILEDEREN

Å se skogen for bare trær
Svært få personer i en forening har den nådegave at de er i stand til å se hva som er en nyhet
i sin virksomhet sett utenfra. De fleste ser som oftest ikke skogen for bare trær. Dermed går
de glipp av mye og god medieomtale.
For deg som har andre primære oppgaver enn å tenke informasjon, er det derfor svært viktig
å ha gode kontakter: for eksempel en eller flere personer som du har bygget opp et
profesjonelt og godt forhold til, og som du kan bruke som sparringspartner. Det kan være et
PR‐byrå eller en frilanser, men det kan gjerne være en journalist i din avis. Du kan da ringe
vedkommende og få en vurdering om din idé eller ditt forslag er noe avisen er interessert i å
skrive om. Hvis du er utstyrt med normale sosiale antenner og tar kontakt bare når du føler
at noe kan være interessant, vil slike henvendelser oppfattes som positive. Vokt deg
imidlertid for å bli oppfattet som en PR‐kåt masekopp. Argumenter gjerne, men ta nei for et
svar.

Vinkling av stoff
Når du skal forsøke å få en sak inn i medier, er kombinasjonen nyhet og vinkling det aller
viktigste du må kjenne til. Like diffust som hva en nyhet er, like komplisert kan det være å
forstå begrepet vinkling av stoff.
Bortsett fra de åpenbare nyhetene, som større ulykker, konkurs i en storbedrift, ol., handler
det meste om å vinkle sakene slik at de på en eller annen måte blir interessante.
For deg som er utfordringen å gi journalisten stikkordene og de interessante momentene,
med andre ord den vinklingen, som gjør at han «tenner» på din sak og vurderer den som en
mulig sak å skrive om. Du må overbevise avisen om at saken din er verdt å skrive om.
Journalister er eksperter på vinkling av stoff.
Som vi var inne på tidligere, henger mye sammen med tid, sted, hva som er oppe i
nyhetsbildet (hva «alle» er opptatt av for øyeblikket). Andre forhold kan være det kuriøse,
det største/minste, første/siste, dyreste/rimeligste, høyeste/minste osv.

Personifiser nyhetene
Et godt tips er å forsøke å personifisere nyheten: «”Miljøverner” og hotelleier Petter
Stordalen har 12 bensinslukere i garasjen» som tittel i stedet for «Hotellkjeden Choice har 12
”forurensende” biler i maskinparken». Et annet tips kan være at du legger vekt på hvilke
samfunnsmessige konsekvenser saken medfører. Dette er noe alle journalister er opptatt av.
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Det er for eksempel temmelig uinteressant for journalisten at den nye maskinen din har 5
akser og kan dreie med 5.000 omdreininger i sekundet. Det er derimot mye mer interessant
at den fører til økt fortjeneste, en ny ansatt, trygging av arbeidsplassene eller økt eksport.
En god selger vet at han bare har noen sekunder på seg til å overbevise kunden om at han
trenger varen. Du må bruke den samme teknikken når du skal selge din historie overfor
journalisten. Og på samme måte må journalisten bruke den for å få leserne til å lese sin sak.

Brannbilsyndromet
Mediene er i utgangspunktet interessert i foreningsspørsmål, både når det går godt og når
det går dårlig. Dette vil nok mange foreningsledere være uenig i: «Avisene skriver bare om
oss når det går dårlig,» hevdes det.
Kan ikke en av grunnene til at det føles slik, være at alle alarmklokker ringer når noe er galt,
mens det ofte er «øredøvende» stille når alt fungerer og går godt. Når det brenner eller
skandalen er et faktum, oppfanges signalene (sirenene) svært raskt i avisen. Det er dette jeg
kaller «brannbilsyndromet». Når dere derimot har et godt år, når dere får en miljøpris, når
dere gir honnør til ildsjeler, hvem har da ansvaret for å sende signaler til avisen?

Eksempler på aktuelt stoff
Hvilke emner som er nyheter, avhenger selvsagt av om du arbeider i en bedrift, er medlem i
en forening eller lignende. Her er noen eksempler på hvilke typer saker som kan være,
utgangspunkt for mediestoff:
•
•
•
•
•
•
•
•

viktige eller store oppdrag
innvielser av nye (større) anlegg
nye tjenester i nærmiljøet
forurensningssaker
årsmøte og årsberetning
påskjønnelser
jubileer
”oppdukkende” problemsaker hvor foreningen tar føringen på vegne av befolkningen

Du vet hva som er viktigst ‐ for deg
Journalister er fagfolk innen kommunikasjon: det å formidle informasjon til en bred og
sammensatt gruppe mennesker. Journalister kan sammenfatte, forenkle og popularisere.
Men de er bare ytterst sjelden eksperter innen ditt fagfelt.
Trolig oppdager du ganske snart hvor mye eller lite journalisten kan om det du skal fortelle.
Du må gjerne spørre. Om ønskelig kan du så bruke noen minutter på å sette ham inn i
fagområdet. Husk at journalister bare vil ha det aller viktigste og mest relevante. Ikke press
syv års studium inn i en halv times forelesning.
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Du blir intervjuet
Avisintervjuet foregår gjerne som en samtale med blokk og blyant enten over bordet
eller via telefon. Få bruker lydbånd. Det er for tungvint. Det er likevel bare
meningsinnholdet i det du sier som kommer på trykk.

Intervjutips
Vær godt forberedt til samtalen. Hvis en journalist ber om et intervju med deg, bør du få vite
hva journalisten ønsker å snakke med deg om, og i hvilken sammenheng det skal brukes.
Hvis du er opptatt eller har det travelt, så si det og be ham ringe tilbake på et gitt
klokkeslett. Hvis spørsmålet er komplisert eller kontroversielt, kan det være lurt å tenke seg
grundig om og diskutere saken med kolleger. Be om å få ringe tilbake i løpet av en halv time.
Hold for alt i verden avtalen og ring når du har sagt du skal gjøre det.
Tar du initiativet til et intervju, må du selv ha klart for deg hvilke emner du ønsker å
fokusere på. Vær også forberedt på å kunne svare på negative vinklinger på emnet dere skal
snakke om.
Pass også på at ingen legger ord i munnen på deg.
Du øker sjansene for at artikkelen blir som du ønsker, dersom du på forhånd har valgt ut de
tre viktigste emnene, forteller at dette er det viktigste for deg, begrunner det og gjerne tar en
oppsummering mot slutten.
Snakk sakte. Selv den beste journalist klarer ikke å skrive ned hvert ord dersom du durer i
vei i vanlig snakketempo. Fordelen med å snakke rolig er at han faktisk får skrevet ned
ordene dine slik du formulerer dem.

Alltid plassmangel
Normalt har det svært lite for seg å gi journalisten «en kilometer stoff», når han bare har
plass til 15 centimeter i avisen eller ett minutt på radioen. Oppgaven blir enda mer håpløs
for journalisten dersom du fremstiller alt som like viktig. Det er slike intervjuer som gjerne
resulterer i frustrasjon og sinne: «Jeg ga ham all informasjon i en grundig samtale, og så
kommer det bare en liten fillesak på trykk om forhold som ikke er viktige i det hele tatt».
Enten du skriver eller snakker er det viktig å være kortfattet og poengtert. For deg som
«stoffleverandør» gjelder det å huske på at en notis bare er på et par linjer. En‐ og to‐
spaltede oppslag kan i omfang være fra ca. 5 til 20 manuskriptlinjer på et A4‐ark. En god
nyhetssak som slås opp på toppen av en side, kan i omfang tilsvare mellom et halvt og ett
A4‐ark. En lørdagsreportasje kan være på ca. to A4‐ark. Dette sier litt om omfanget, det vil si
hvor mye plass journalisten har til rådighet. Det bør også gi deg en klar pekepinn om hva du
bør konsentrere deg om i samtalen med en journalist: Noen få viktige temaer, og bare det.
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Det sies i dag at om Moses hadde kommet ned fra fjellet med de ti bud og hadde blitt
intervjuet av en tabloidavis, så ville han trolig bare fått spalteplass til de tre viktigste budene!

Børsa er alltid ladd
Husk at det i kontakt med en journalist ikke finnes «friminutter». Bruk den gamle
jaktregelen om alltid å betrakte børsa (pennen) som ladd. Mange har blitt overrasket over at
ting de sa både før blokken kom frem og etter at den var lagt bort, kom på topp i historien.
Det samme gjelder en slengbemerkning eller en liten bisetning. Pass på at du kort og godt
sier det du vil si til en journalist, og lar være å si det du ikke vil si.

Godkjenning
Det kan i noen tilfeller være lurt å be om å få lese gjennom intervjuet, inntil du er trygg på at
du og journalisten «snakker samme språk». Hvis du finner det nødvendig, kan du derfor be
om å lese gjennom det ferdige intervjuet for å korrigere eventuelle misforståelser. Dette må
du avtale med journalisten før, eller i det minste i løpet av intervjuet.
Ikke pirk på detaljer. Husk at det er et målgruppetilpasset meningsinnhold som skal frem,
ikke en stenografisk gjengivelse av det du sa.
Du har «eiendomsrett» til dine direkte uttalelser, og du kan dermed forlange at journalisten
skal korrigere feil eller mangler ved disse. Du kan også påpeke mangler eller feil i de andre
delene av intervjuet som står for journalistens regning, men ikke forlange at disse skal
endres.

De små drypps lov
Informasjon er komplisert. Påvirkning er enda verre. Tenk bare på hva og hvordan du selv
leser. Folk flest legger mest merke til det de allerede i utgangspunktet er interessert i. De
velger ofte å lese/høre/se om saker som forsterker deres syn på emnet. Glemselskurven er
også deprimerende. Hva leste for eksempel du i avisene i går? Hvor mye av det husker du i
dag?
For å lykkes med å gi informasjon for å påvirke på lang sikt, må du derfor akseptere stadige
gjentakelser.
Jeg anbefaler «de små drypps lov»: Det er bedre med fire‐fem mindre saker enn «Den Store
Saken» som skal fortelle alt om foreningen. Hvor mange slike artikler har du selv lest det
siste året?
Du må ikke «samle opp» mindre nyheter, slik at du liksom får en god sak til slutt. Det er
bedre å dryppe sakene inn til redaksjonen(e) etter hvert.
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Takk for jobben
Bruk «bestemorloven» også i ditt forhold til medier. Den handler om å belønne folk når de
har gjort noe positivt. Alle liker å få vite at de har gjort en god jobb, også journalister.
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Du skriver en pressemelding
Enkelte saker er av ulike grunner av en slik karakter at du vil sende all informasjon
til flere aviser samtidig i form av en pressemelding. Det kan være at saken er
alvorlig, og at du etter nøye vurdering bare vil meddele de ordene som står i
meldingen, for eksempel konkurs og underslag. Det kan også være den mest
hensiktsmessige måten å sende enkel og grei informasjon til flere aviser samtidig,
for eksempel en kort melding om endringer i eierforhold eller et nytt styre i
foreningen.

En pressemelding er normalt en nyhet fortalt på en kortfattet, journalistisk måte. Du kan be
om at meldingen ikke skal offentliggjøres før et bestemt tidspunkt. Forsøk imidlertid å
unngå dette. Den som vil bryte sperrefristen, gjør det.

Prinsippet om fallende viktighet
Når du skal lære å skrive en pressemelding, kommer du for første gang borti
begrepetnyhets‐journalistikk. Det er litt spesiell måte å skrive på, fordi den på mange måter
er omvendt av hva mange av oss er vant til. De fleste er vant til å gi en innledning, reise en
problemstilling, drøfte premissene, debattere og kanskje trekke en konklusjon til sist.
I nyhetsjournalistikk skal det viktigste stå først, og deretter kommer alt annet ettersom det
blir mindre og mindre viktig.
I løpet av de to‐tre første setningene bør leserne få svar på «Hvem», «Hva», «Hvor», «Når»
og gjerne «Hvorfor». Dette kalles «prinsippet om fallende viktighet».
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Her er et skjema med eksempeltekst, som viser deg prinsippet bak en nyhetsmelding.
Skriv kort
Stikkord

Her er det som skal stå i selve pressemeldingen (med
eksempeltekst)

Avsender

Pressemelding fra Mitt vel

og dato

Dato: 6. september 2006

Tittelforslag:

Lillevik vel slår seg sammen med Storevik grendelag

Hvem

De to områdeforeningene Lillevik vel og Storevik grendelag

Hva

har inngått intensjonsavtale om sammenslåing fra 1.1.2007.

Hvor

Dette ble vedtatt på et felles styremøte i Lillevik

Når

onsdag kveld.
- Vi er to foreninger med supplerende tjenester, og en

Hvorfor

sammenslåing vil gi medlemmene fordeler, sier Nils Nilsen,
styreleder Lillevik vel.
De to foreningene vil få til sammen 305 medlemmer. Nytt navn er

Utfyllende

ikke klart ennå.

tekst

Sammenslåingen avhenger av at begge foreningers
generalforsamlinger vedtar dette senere i høst.
- Mer rasjonell drift og et bedre tilbud til våre medlemmer, er

Bildetekst

årsaken til at Lillevik vels styreleder Nils Nilsen (til venstre) og
Storevik grendelags styreleder Hans Hansen onsdag undertegnet
intensjonsavtale om sammenslåing mellom de to foreningene.

Kontaktpersoner

Mer info?
Kontakt Nils Nilsen, tlf 14 34 54 74, mob 901 34 567
eller Hans Hansen, tlf...
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Vårt råd for en pressemelding er maksimalt 20 linjer på et A4‐ark. Husk at dette vanligvis
betyr 40 linjer i en avis. Det kan være at avisen ønsker mer informasjon, derfor må du oppgi
kontaktpersoner og hvor disse kan treffes.
En pressemelding skal inneholde fakta, ikke reklame. All tekst bør skrives i normalskrift.
Ikke bruk understreking, fet skrift eller punktvis oppramsing for det du tror er viktig. Hvis
du sender pressemeldingen i posten så skriv med god avstand mellom linjene og bare på en
side av arket. Bruk god venstremarg. I dag sender de fleste både tekst og bilder på e‐post.
Unngå fremmedord eller faguttrykk, spesielt i avis. I fagblader kan du bruke kjente
spesialuttrykk.

Bilder
Pressemeldinger får ofte bedre plassering og større oppslag dersom du sender med bilder.
Det kan være lurt å sørge for at det finnes gode bilder av nøkkelpersoner og av foreningen i
avisens arkiv. Få tatt slike bilder og send dem til avisen. Du bør også legge ut relevante
bilder med minimum 190 dpi oppløsning på foreningens nettsider.

Bildetekster
Et bilde skal ha en bildetekst. Bruk denne plassen til å gjenta hovedbudskapet eller gi
relevant tilleggsinformasjon. Ikke kast bort plassen på selvfølgeligheter. En god bildetekst
har høy informasjonsverdi. En dårlig bildetekst sier knapt noe mer enn det alle med normalt
gangsyn selv kan se.

I stedet for det perfekte
Det er klart at det er fint for journalisten å få en perfekt pressemelding inn på bordet. Men
journalister vet at du er profesjonell på ditt fagfelt, liksom de er profesjonelle på sitt. Du må
i alle fall ikke la være å sende informasjon til medier bare fordi du synes det ikke er godt
nok. Du må heller ikke kaste bort timevis av verdifull arbeidstid i et forsøke på å utforme det
perfekte.
Det kan være lurt å få profesjonell hjelp til å skrive en pressemelding fra et pressebyrå, et
reklamebyrå eller en frilansjournalist.
I noen tilfeller kan det også være nok bare å skrive ned fakta i den rekkefølgen du vil, og så
sende det hele som tips til redaksjonen.
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Å arrangere en pressekonferanse
Noen tror at pressekonferanser gir status. Det er ikke tilfelle i pressekretser, snarere
tvert imot. Pressekonferanser er derimot praktisk hvis du har en stor nyhet som av
ulike grunner må fortelles til flere medier samtidig.
Mange pressekonferanser oppfattes ofte som rene pliktløp, de tar lang tid og gir ingen
eksklusivitet. Hvis saken har moderat interesse for medier, er det oftest enklere og langt
billigere for medier å ringe etterpå for å få hovedinnholdet av det som ble tatt opp på
pressekonferansen. Av denne grunn kommer mange aviser nesten aldri på
pressekonferanser.
Er det bare to‐tre medier i ditt nærmiljø, er mitt råd heller å ta kontakt enkeltvis på samme
dag dersom du har tid til det. Du må imidlertid fortelle til medium 1 at du får besøk av
medium 2 like etterpå, og selvsagt også informere nummer 2 om at du har hatt
konkurrenten på besøk tidligere. Det er viktig å passe på så ingen føler seg dårlig behandlet.
Alle vil være først på trykk med en nyhet, i det minste samtidig, men gjerne med hver sin
vinkling på historien.

Sjekkliste for pressekonferanse
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sjekk på forhånd om det er andre arrangementer som du bør unngå å konkurrere
med.
Innkall skriftlig (post, faks, e‐post) gjerne to‐tre dager i forkant, om mulig enda
tidligere hvis det dreier seg om radio og TV.
Dersom saken er svært viktig og følsom, kan det være lurt å sende invitasjonen på
faks sent på kvelden etter at avisen har gått i trykken, eller grytidlig om morgenen. I
invitasjonen må du nemlig si litt om hva temaet er, slik at mediene ser verdien i å
komme.
Fortell når pressekonferansen starter og slutter.
En pressekonferanse bør starte på en medievennlig tid (normalt mellom kl. 10 ‐ 13),
og den bør ikke vare mer enn en time.
Du må gjerne servere kaffe og et rundstykke hvis det er lunsjtid, men nøy deg ellers
med kaffe, mineralvann eller vanlig vann. Opplys i invitasjonen om hva som
eventuelt serveres. Du får ikke bedre oppslag om du inviterer til treretters lunsj.
Ingen kan dessuten skrive eller fotografere med gaffel og kniv i hendene.
Start pressekonferansen presis. De som kommer til avtalt tid, skal ikke straffes for
det.
Én person må være ordstyrer og lede konferansen. Ønsk velkommen. Si hva saken
gjelder.
Det bør ikke være flere enn to som forteller om emnet.
Har du skriftlig faktainformasjon, del ut denne før konferansen begynner.
Gi rom for spørsmål og svar.
Sett av tid til individuelle intervjuer og fotografering.
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Når tiden er inne, skal du avslutte, men hvis interessen blant mediene er stor, må du
selvsagt gi de som ønsker det, anledning til å bruke den tiden de trenger.
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Artikler, kronikker og leserinnlegg
Det finnes også andre måter å profilere seg på. Det kan for eksempel være gjennom
artikler, kronikker og leserinnlegg. Disse er oftest bygget opp på en helt annen måte
enn nyhetsartikkelen. Den andre store forskjellen er at du som regel må skrive disse
selv.

Oppbygging
En fagartikkel eller faglig anlagt artikkel har andre krav til oppbygging enn nyhetsartikkelen.
Fagartikkelen kan i prinsippet bygges opp som en gammeldags skolestil, men den bør nok
likevel gjøres litt annerledes for å få flere lesere:
Start med et poengtert utsagn, en påstand, eller en interessevekker (gjerne også med en
antydning i retning av konklusjonen).
Formuler så problemstillingen og drøft emnet.
Trekk konklusjonen til slutt.
Et tips er å lese grundig gjennom noen artikler i de fagbladene du selv abonnerer på, ikke for
å få med deg innholdet, men mer med tanke på hvordan de er bygget opp. Husk at det er lov
å etterligne andres måte å gjøre det på. Det har mange store forfattere gjort før deg.

Forhåndskontakt
For å unngå å bruke tid og krefter forgjeves, lønner det seg å kontakte redaktøren på
forhånd og drøfte hva du ønsker å skrive om. Du får neppe garanti for at saken kommer på
trykk, men du kan få råd om vinkling osv., og en klar formening om han vil vurdere den
positivt når du sender den inn.

God investering
Det er selvfølgelig mange grunner til at foreningsledere flest er nokså fraværende med
faglige synspunkter i medier. Hovedgrunnen er nok at mange jobber de fleste av døgnets
timer for å tjene penger. Men det er et spørsmål om det ikke kunne være en god investering
å starte eller delta i en debatt, der du blant annet gjennom en faglig begrunnelse, både
mellom og på linjene, kan få sagt en del om din forening,
Også i fagblader er bilder og illustrasjoner en fordel. Kommer du med egne meninger, vil
normalt også et miljøbilde av deg være ønsket.
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Radio og TV
Alt som er sagt i det foregående, gjelder også for radio og fjernsyn, selv om tersklene
kan være ulike. Med utbyggingen av flere kanaler, i tillegg til at en del av disse har
regionkontorer og avdelingskontorer, er disse mediene kommet nærmere folk flest.

Ta kontakt
På samme måte som du kan kontakte en avisredaksjon, kan du når det gjelder radio og TV
kontakte ditt nærmeste distriktskontor eller lokalkontor. Spør etter vaktleder. Han vil
kunne avgjøre om saken fortjener omtale eller ikke, om den passer for radio eller TV.

Lyd eller bilde?
Det finnes nyheter som bare er radionyheter eller bare TV‐nyheter. Overlat denne
vurderingen til redaksjonen, men du må gjerne fortelle om det er spesielle lyd‐ eller
bildefordeler med historien din.
Du trenger ikke ha mer prestasjonsangst for å opptre på radio eller TV enn for å bli
intervjuet av en avis. Hvis du trenger det, noter noen stikkord på en lapp. Snakk på din
måte, men litt langsommere. Forbered konsise utsagn og korte resonnementer uten
innskutte bisetninger. Sitt for all del ikke og les opp en melding fra et ark.

Stopp når du vil
Med mindre du er på en direktesending, er det like enkelt å korrigere noe du har sagt, som i
en avis. Bare stopp, og si at dere må ta denne delen om igjen.
Tips: Hvis du kjenner at det begynner å prikke i leppa, at du har problemer med å forme ord og
at du blir knusktørr i munnen, så er det ikke mer livstruende enn at du trolig hyperventilerer
litt ‐ et kjent prestasjonsangst‐fenomen som også profesjonelle kan få. Be om en kort pause.
Hold pusten så lenge du klarer eller pust inn i en plastpose et minutt eller så, så går det over.

Uvaner
Hvis du ofte skal delta i radio‐ eller TV‐sendinger, bør du jobbe litt med stemme og
fremføring. Øv deg med en kassettspiller og/eller en videospiller. Her kan du plukke bort de
verste uvanene dine, som for eksempel rykninger, utydelig uttale osv.

Idé og innhold hentet fra: ”Håndbok i mediekontakt” av Harald Harnang.
Tilrettelagt av Norges Velforbund for vel‐ og bo‐ sammenslutninger for bruk i sitt mediaarbeid.

MEDIEVEILEDEREN

Tabloid‐TV
Enkelte radio‐ og TV‐stasjoner har nok etter hvert gjennomgått en viss «tabloidisering»,
som betyr at underholdningsverdien i mange tilfeller vurderes som langt viktigere enn
informasjonsverdien. Man kan derfor stille spørsmåls ved informasjonseffekten av å få
omtale i en del av disse. Men er du kreativ og klarer å vinkle saken på rett måte, kan omtale i
radio og TV gi svært god effekt.
Uansett bør man ikke delta i radio og TV for enhver pris. La et eventuelt samarbeid i
hovedsak være på dine premisser.
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Konflikter
Medier har stor makt. Et demokrati har bruk for en våken presse som både kan
knurre, bjeffe og bite, og som kan grave frem både bein og forhold andre vil skjule.
I hvilken grad medier noen gang begynner å snuse i dine affærer, avhenger av deg selv, det
du gjør og den virksomheten du bedriver. Du og din virksomhet kan, rettmessig eller
urettmessig, havne i medienes søkelys.

Vær Varsom‐plakaten
I Norge utøves det en stor grad av selvjustis innen medier. Vær Varsom‐plakaten er den
viktigste rettesnoren. Dette er selvpålagte etiske normer for trykt presse, radio og fjernsyn.
De etiske normene og den selvjustis som pressen utøver, er i første rekke ment å beskytte
enkeltpersoner mot krenkende og skadelig publisitet. Vær Varsom‐plakaten uttrykker også
pressens samfunnsrolle og de rettigheter og forpliktelser pressen har i et fritt samfunn.

Konflikt mellom forening og medier
Så langt har vi mest snakket om positiv mediekontakt, altså et samarbeid der man stort sett
er enig og har felles mål. Det finnes imidlertid mange eksempler på det motsatte. En
journalist kan nemlig ha ulike grunner til å kontakte deg.
Uansett om det er idyllisk i den andedammen du plasker rundt i, så kan det av og til være
lurt å tenke seg litt om. Forsøk å finne ut hvorfor du blir kontaktet, hva saken dreier seg om,
og i hvilken sammenheng det du sier skal brukes. Dette gjelder ikke minst dersom du blir
kontaktet av medier som du ikke kjenner.
For en journalist er det lett å klippe én setning ut av en sammenheng og så bruke dette til
inntekt for noe du slett ikke mente. Allerede gamle Haavamaal omtaler hva noen var villige
til å betale for å få gjort noe usagt, og det var den gang injurielovgivningen stort sett gikk ut
på å kutte hodet av folk. Det er ikke stort bedre i dag hvis dine ord blir feilsitert eller
mistolket i 250.000 eksemplarer.
I sin enkleste form kan en konflikt mellom deg og medier bunne i at du og journalisten ikke
blir enige om hvilke forhold som er viktig. Hvis du ensidig legger vekt på teknikk og
omdreiningshastigheter, så kan det være at journalisten er mer opptatt av andre forhold,
som for eksempel samfunnsmessige konsekvenser.
Her kan det lett bli en samtale på to plan. Du konsentrerer deg om fortreffeligheten ved
maskiner og utstyr. Journalisten synes å være lite interessert i dette. Han vil i større grad vite
hva dette fører til. For å unngå slike konflikter er det viktig å ha tenkt gjennom hva mediene
er opptatt av, slik at du i første omgang har svar på de spørsmålene som kommer, og at
svarene er gode nok.
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Djevelens advokat
I et forsøk på å finne sannheten, må journalisten av og til spille rollen som djevelens
advokat. Det kan være plagsomt for en foreningsleder som selvfølgelig ønsker at hans
forening blir fremstilt i lyserøde pastellfarger. Her ligger kimen til misforståelse og
konflikter dersom man ikke ser at man ofte har to ulike roller, og at begge aktørene må
spille sine roller profesjonelt og på best mulig måte for å lykkes.
Husk at maktforholdet vanligvis er skjevt i favør av mediene, og at du fort kan komme ut å
kjøre hvis du gjør de gale tingene. Husk også at det er sluttresultatet som teller, og at man
kanskje må finne seg i å være litt pragmatisk underveis. Som bilfører vil det for eksempel
være dumt å stå på retten sin, og så kollidere med en trailer, selv om man altså har
forkjørsrett.

Dementi
Hva kan du gjøre hvis du åpner avisen og føler at du urettmessig du har fått svertet ditt eller
foreningens gode navn og rykte? Sett deg umiddelbart inn i alle tilgjengelige fakta. Deretter
tar du kontakt med mediet og ber om en forklaring.
Erfaring tilsier at det som oftest kan lønne seg å kontakte redaktøren umiddelbart, be om en
samtale, diskutere saken og forsøke å finne frem til en akseptabel løsning. Du må i alle fall
ikke kaste bort tid med å sende sinte brev frem og tilbake.
Hvis dere blir enige om at du har rett og de tar feil, ligger det an til et dementi, det vil si
"avsanning, benektelse av riktigheten i et rykte, en avismelding", osv. Hvis avisen har begått
en feil og vedgår dette, bør du få et dementi på «et like iøynefallende sted» som der feilen
ble begått.
Du bør også i det minste vurdere muligheten av å la episoden bli forbigått i stillhet. I noen
tilfeller kan det gjøre vondt verre å lage offentlig rabalder som kan skape mer problemer enn
nødvendig.

Klage
Dersom dere ikke blir enige, kan du klage saken inn til pressens eget klageorgan, Pressens
Faglige Utvalg (PFU). Grundig saksbehandling kan ta tid, som regel 1‐2 måneder. Av den
grunn bør du se på denne behandlingsformen som en nødløsning. Det beste er å få rettet
opp en skade så fort som mulig etter at skaden har skjedd.
Det siste og mest alvorlige alternativet er sivilt søksmål. Dette er et tiltak som bare
forekommer ved svært grove overtramp.
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Lag en medieplan ‐ og følg den
Det er normalt smart å lage en plan for din forenings aktivitet for å få omtale i
media. Og følge den. Ellers kommer normalt hverdagen og tar deg, og når året er
omme har ingenting skjedd.

En medieplan kan gjøres svært komplisert. Vårt forslag til medieplan er svært enkelt. Vi har
fylt ut rubrikkene som eksempler på hva du/din forening også kan gjøre.

MEDIEPLAN
Sist åpnet

19.01.2008

Sist revidert:

01.08.2007

Målsetting for 200x
Vi skal gjennom økt medieprofilering øke MEDLEMSTALLET med 5 % det nærmeste året
Vi skal være omtalt i lokalavisen minimum en gang pr måned, og ha en artikkel i et fagtidsskrift en gang pr år.

Medium

Tema

Foto/illustrasjoner Ansvarlig

Lokalavisen

Årsmøtet og kommentarer
Innlegg: innføring ny
renovasjonsordning

leder

leder

miljøbilde av leder

leder

Intervju om frivilliges rammebetingelser

leder

leder

Kronikk om erfaring med miljøtiltak

nestleder

leder

Omtale om velets KALENDERSALG

Kasserer

leder

Korte nyhetsdrypp

Teknisk Ukeavis

Kronikk om erfaring med miljøtiltak

Jan

Feb

Mar

leder
nestleder

nestleder

(omarbeidet avisartikkel)

Skolebladet

Innlegg om "Rusken-aksjonen"

leder

(Tabellen er klipper for å bedre presentasjonen på nettet.)
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Målsetting
Medieplanen må være felleseie i foreningen. Det blir den først etter diskusjon i fora der alle
relevante parter får komme med sine innspill.
Skriv hva som er målsettingen med økt mediekontakt. Den bør være konkret og målbar. Du
kan selvsagt operere med både hovedmål og delmål. Men gjør det enkelt. Her er noen
eksempler:
•
•
•

Vi skal gjennom økt medieprofilering øke MEDLEMSTALLET med 5 % det nærmeste
året.
Vi skal være omtalt i lokalavisen en gang pr. måned
Vi skal bidra til 10 % økning i salget av vår NÆRMILJØKALENDER ved å fokusere på
våre nærmiljøtiltak.

Utfylling
Før du starter med utfylling av selve planen, kan det lønne seg å gjøre litt forhåndsarbeid,
slik at du kan tilpasse dine artikler til spesialutgaver eller temautgaver.
Flere medier har spesialutgaver og de fleste fagbladene har temanummer. Disse planene
settes som regel opp lang tid i forveien. Ta kontakt med relevante fagblader, og be om en
slik oversikt. Kontakt også avisen din og spør om det samme. Hvis avisen ikke har en slik
oversikt, så er det ingen ting i veien for at du selv bruker din sunne fornuft: Er det lokale
tilstelninger med faste tema utover året? Har man årlige tiltaksdager, en årlig messe, en
festival eller lignende, så kan det være at du tematisk kan lage stoff som passer til dette. Hvis
det for eksempel arrangeres teknologidager eller lignende, bør du utnytte dette ved å lage
tilpasset artikkelstoff som kan brukes de dagene dette arrangeres.
Ellers er det din egen og dine samarbeidspartneres kreativitet som gjelder i mediearbeidet.
Dyktige mediefolk skaper nyheter når det ikke finnes nyheter. Hvis du går tom, kan det
være lurt å kjøpe noen timer fra en profesjonell i bransjen.

Improvisert planarbeid
Det gjelder å holde koken hele året, samt improvisere utover det faste skjemaet. Ta kontakt
med mediene, send korte notiser eller pressemeldinger hver gang det skjer noe av betydning
i foreningen. Informasjon og medier må være et fast punkt på møteplanen på for eksempel
de ukentlige produksjonsmøtene. Dette tvinger alle til å tenke gjennom hva det kan være
verdt å informere om.
I mitt forslag har vi sortert aktivitetene etter månedene. Du kan like gjerne sortere etter de
temaene du ønsker å ta opp i medier, eller de bladene og tidsskriftene du ønsker å
konsentrere deg om. Valget er ditt. Du må også gjerne forandre skjemaet slik at det passer
deg og din forening eller organisasjon best mulig.
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Kostnader
Alt koster, også tiden. Du må gjerne lage en ekstra rubrikk som heter kostnader og her
stipulere hva dette koster foreningen. Hvis dere velger å gjøre mest selv, så er det bare snakk
om timer og interne timekostnader. Vurder dette fremfor å kjøpe timer av en frilanser eller
et PR‐byrå. Men det kan også være nyttig å kjøpe konsulenthjelp til å sette opp planen og til
å hjelpe dere i gang.

Resultat
I vårt tenkte eksempel fra skjemaet vil resultatet være mange små og noen store drypp i
medier. Klipp ut og ta vare på alle artiklene. Regn ut hva det ville ha kostet å kjøpe denne
spalteplassen som annonser. Ta også i betraktning at redaksjonell omtale anses som langt
mer troverdig enn kjøpt plass, det vil si annonser. Vurder så hva du vil satse på videre, men
ha i mente at påvirkning kan ta tid. Legger du opp en mediestrategi, bør den få virke to‐tre
år før du foretar en vurdering.
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Vær Varsom
Etiske normer for pressen (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner)
Vedtatt av NORSK PRESSEFORBUND

Første gang i 1936, senere revidert i 1956, 1966, 1975, 1987, 1989, 1990, 1994, 2001 og 2005.
Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og
plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet. Presseetikken gjelder hele den
journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet.

1. Pressens samfunnsrolle
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et
demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i
demokratiske samfunn.
Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og
samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til
uttrykk.
Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og
offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil
hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene.
Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke
kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på
hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.
Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot
overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner,
private foretak eller andre.

2. Integritet og ansvar
2.1.
2.2.

2.3.

Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets
innhold.
Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin
integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til
personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner
vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold.
Redaksjonelle medarbeidere må ikke ha oppdrag, verv, økonomiske eller
andre bindinger som kan skape interessekonflikter i forhold til deres
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

redaksjonelle oppgaver. De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres
troverdighet. Vis åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle
medarbeideres habilitet.
Redaksjonelle medarbeidere må ikke utnytte sin stilling til å oppnå private
fordeler.
En redaksjonell medarbeider kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot
egen overbevisning.
Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og
redaksjonelt innhold. Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller
utnytte et redaksjonelt produkt, og som bidrar til å svekke tilliten til den
redaksjonelle troverdighet og pressens uavhengighet.
Gi aldri tilsagn om redaksjonelle motytelser for reklame. Det som
offentliggjøres, skal være et resultat av en redaksjonell vurdering. Sørg for å
opprettholde det klare skillet mellom journalistikk og kommersiell
kommunikasjon også ved bruk av pekere og andre koplinger.
Det er uforenlig med god presseskikk å la sponsing påvirke redaksjonell
virksomhet, innhold og presentasjon.
Redaksjonelle medarbeidere må ikke motta pålegg om oppdrag fra andre
enn den redaksjonelle ledelse.

3. Journalistisk atferd og forholdet til kildene.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det
kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson.
Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er
korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av
kilder. Dersom anonyme kilder tas i bruk, eller redaksjonen tilbys
eksklusivitet, må det stilles særlig strenge krav til kildekritikk.
Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og
ellers i forhold til kilder og kontakter.
Vern om pressens kilder. Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt
samfunn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin
samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon.
Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis
dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende.
Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale
som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.
Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av
intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.
Endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil.
Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og
presentasjon av redaksjonelt materiale.
Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn
overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine
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3.10.

uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende
dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.
Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i
unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å
avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.

4. Publiseringsregler
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.
Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.
Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet
og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken
uvedkommende.
Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn‐ og utannonseringer
ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å
oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.
Unngå forhåndsdømming i kriminal‐ og rettsreportasje. Gjør det klart at
skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort
ved rettskraftig dom. Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig
avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.
Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre
og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de
nærmeste pårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg
eller ubalanse.
Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn
på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare
forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av
etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der
identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson.
Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan
eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for
overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle
handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans til
de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir
utsatt for uberettiget mistanke.
Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser
medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt
samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i
familietvister, barnevernsaker eller rettssaker.
Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale
som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå
beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere
selvmordshandlinger.
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4.10.
4.11.

4.12.
4.13.
4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.
Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. Bilder som brukes som
dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falsk inntrykk.
Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig
fremgår at det dreier seg om en montasje.
For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og
muntlig fremstilling.
Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.
De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til
samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og
nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg
eller medvirke til debatt.
De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med
mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling.
Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en
anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig
grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar
og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.
Vær varsom med å opprette pekere fra digitale utgaver til innhold som
bryter med god presseskikk. Sørg for at pekere til andre medier eller
publikasjoner, er tydelig merket. Det er god presseskikk å informere
brukere av interaktive tjenester om hvordan publikasjonen registrerer og
eventuelt utnytter bruken av tjenestene.
Dersom redaksjonen velger ikke å forhåndsredigere digitale
meningsutvekslinger, må dette bekjentgjøres på en tydelig måte for de som
har adgang til disse. Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som
mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.

Ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke!
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