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Med genomtänkta motioner i kommunfullmäktige, i vår P
 olitiska
plattform och i de många andra dokument och förslag som
genereras i det politiska arbetet visar Liberalerna hur partiet vill
att kommunen eller landstinget ska se ut i framtiden. Tankarna
måste också komma allmänheten till del via tidningar, radio, flygblad, a
 ffischer med mera. Hur arbetar vi effektivt med media? Här
kommer tips och råd om hur man möter media.
Flera av de råd och tips som du hittar på följande sidor återfinns i
Westanders PR-handbok (se ”Läs vidare” sist i kapitlet).

Strategi och profil
Vi möter väljare varje dag i vår roll som fritidspolitiker. I tusentals
situationer varje år träffar vi som är engagerade i Liberalerna någon
som undrar över Liberalernas åsikter eller som sympatiserar med oss
och kan bli en framtida väljare eller medlem. Hur ofta gör vi detta till en
framgångsrik aktivitet, startar en dialog eller törs fråga om en person vill
bli medlem?
Det första steget till framgångsrikt kampanjarbete är att ha en genomtänkt strategi. När det finns en röd tråd i politiken och både journalister och väljare kan se hur ett visst utspel i en enskild fråga passar in
i en genomtänkt helhet, har budskapet betydligt bättre chanser att bli
framgångsrikt. Arbetet med att ta fram en röd tråd sker i den Politiska
plattformen som du kan läsa mer om i kapitlet om ”Politisk plattform”.
Det andra steget är att inse att det inte finns ”någon annan” som sköter
det där, utan att det är upp till oss själva hur effektivt vi marknadsför vår
politik och vårt parti.
Bestäm också syftet med att skapa publicitet – är det för att stärka
Liberalernas varumärke, påverka ett beslut, få nya medlemmar eller
attrahera väljare? Flera av dessa aspekter kan spela in samtidigt, men
vad är det du vill åstadkomma? Det kan påverka valet av form eller kanal
för budskapet.
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Upprätta en Medieplan
Det är bra om föreningen har en Medieplan. Den kan ge vägledning
och koordinera medlemmarnas arbete med att synliggöra politiken. En
Medieplan bör också kompletteras med aktivitetsplanen från den Politiska plattformen så att kampanjer och aktiviteter går hand i hand. Medieplanen är en utveckling av kanalavsnittet i den Politiska plattformen.
På Liberalernas intranät finns ett arbetsblad för Medieplan som ni kan
använda när ni vill ta fram en plan för ert mediearbete.

Prioriterade avsändare
Ibland finns det en fördel att prioritera vissa personer och göra dem
till talespersoner som företräder oss i vissa frågor. En sådan talesperson bidrar till att stärka varumärket genom att särskilt förknippas med
den frågan och över tiden arbeta upp den kopplingen. Att till exempel
kommunalrådet är den som först och främst uttalar sig i skolfrågan, gör
det lättare att göra skolan till en profilfråga.
Det betyder inte att den avsändaren
behöver ”ha monopol” på mediala
Att få
aktiviteter i frågan, men däremot
uppdrag att
kan det betyda att andra som vill
företräda föreningen
göra utspel i frågan alltid stämsom talesperson ska
mer av detta med den utpekade
avsändaren. En insändare till
också uppfattas som ett
lokaltidningen kan skrivas under
ansvar att se till att utspel
av både kommunalrådet (talesgenomförs, att det skrivs
personen) och den som skrivit
insändare eller att andra
den etc.
aktiviteter kommer
Att få uppdrag att företräda
till stånd.
föreningen som talesperson ska också
uppfattas som ett ansvar att se till att
utspel genomförs, att det skrivs insändare eller
att andra aktiviteter kommer till stånd.
Analysera tidigare publicitet och kontakter med media. Hur har ni
agerat, vad har varit framgångsrikt och varför? Analysera även mediala
styrkor och möjligheter. Var klara över svagheter och risker. Sätt upp
konkreta, mätbara mål för genomslaget i media och mät regelbundet.
Möta media
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Genom att följa upp ert och andra
partiers mediagenomslag, kan ni
bilda er en uppfattning om vilka
frågor som ”går hem” i den lokala och
regionala nyhetsrapporteringen. De
ämnen som inte får något genomslag,
kan ni välja att lyfta genom egna
kampanjaktiviteter. (Och kampanj
aktiviteter kan i sin tur utgöra
nyheter.)
Precis som den Politiska platt
formen ska Medieplanen hållas
uppdaterad. Ta gärna fem minuter på
ett medlemsmöte och informera om
att de finns, vad som står i dem, om
det kanske finns någon i föreningen
som tar särskilt ansvar för kampanjer
eller hör efter om det finns intresserade som vill delta i gemensamt insändarskrivande. Ta upp och beröm
någon som skrivit en insändare i
lokaltidningen eller som värvat en ny
medlem. Genom att göra detta visar
vi att kampanjaktiviteter är en viktig
del i vårt arbete.

Verktyg i
mediaarbetet
Praktiska förberedelser
Utforma sändlistor. Upprätta
e-postsändlistor för press
meddelanden. Ge även journalister
och andra m
 öjlighet att själva sätta
upp sig på sändlistan via hemsidan.
Skriv ned vilka adresser som gäller
för insändare och debattartiklar till
olika lokala tidningar.
Gör en lista över journalister
eller medier som har skrivit
om kommunala frågor och är
intresserade av relevanta ämnes
områden. Uppdatera listan ofta.
Använd en mall för press
meddelanden. Följ alltid aktuellt
profilprogram.
Utse en eller flera tales
personer som kan citeras i
pressmeddelanden samt en som
ansvarar för kontakterna med
media.
Utnyttja hemsidan. Se till att
den innehåller aktuell information, kontaktdata för talespersoner
och fotografier fria för publicering.
Uppdatera hemsidan ofta.
Möta media
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Goda relationer till pressen
Goda relationer med redaktion och ledarskribenter på den lokala tidningen är naturligtvis en mycket bra grund när ni ska nå ut med budskapet
och politiken. Journalister är i hög grad beroende av tips och hjälp från
andra. Om du kan hjälpa en journalist att få fram en egen nyhet eller
ett reportageuppslag kan du därmed skapa en bra och kanske långsiktig
presskontakt.
Det finns alltid en stor efterfrågan på bra intervjuobjekt, på kontakter
som ger goda uttalanden och kommentarer. Bra intervjuobjekt återkommer på journalisternas minneslistor och i spalterna. Journalister arbetar
nästan alltid under tidspress. Om du tar för vana att snabbt ringa tillbaka när en journalist har sökt dig har du skapat en bra grund för goda
presskontakter. Dessutom behöver journalister ofta bakgrundsinformation (som ger sammanhang och översikt) och tips på personer som kan
lämna upplysningar. Om du själv inte kan svara på en fråga känner du
kanske någon annan som kan.
En bra presskontakt kan beskrivas som en bytesaffär: Journalisten får
en nyhet och du får ut ditt budskap.

Nyhetsvärdering
Mycket av det som kommer in till redaktionerna i form av pressmeddelanden, inbjudningar till presskonferenser, telefonsamtal och liknande
når aldrig läsarna, lyssnarna eller tittarna. På redaktionen gallras materialet, man gör en nyhetsvärdering. Vad är det då som kännetecknar en
”nyhet”?
Annorlunda. Det är inte det vanliga eller vardagliga som är nyheten,
utan det som avviker.
Aktuellt. Varje sommar är bristen på vårdpersonal aktuell. Det blir en
”nyhet”, gärna med lokal vinkel.
Mänsklig anknytning. Journalisten vill hitta och skildra de människor som berörs. Att till exempel visa hur politiska beslut påverkar
människors vardag. Vilka är vinnarna, vilka är förlorarna?
Kontroversiellt. Här ska flygplatsen ligga anser rikspolitikerna.
Protesterande kommuninvånare får komma till tals.
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Stora konsekvenser. Händelsen bör ha betydelse för landet/kommunvånarna/läsarna/”Nisse”.
Rätt i tiden. Jobb, skola, integration är begrepp som ligger rätt i tiden
– politikerna talar om det, medierna rapporterar om det och vice versa.
Lokal vinkel/riksvinkel. En riksnyhet – t.ex. nedskärningar i försvaret
– kan ges en lokal vinkel i den lokala tidningen: Vad betyder detta för vår
ort? Riksredaktionerna går motsatt väg och försöker hitta stora, rikstäckande sammanhang i lokala nyheter.
Sedan finns det faktorer som inte är direkt knutna till nyheten i sig, men
som i hög grad påverkar uppmärksamheten kring den.
Andra nyheter. Stora nyheter slår ut andra nyheter. Konkurrensen är
ofta hård. Å andra sidan – en nyhetsfattig dag kan man få in sådant som
annars skulle utelämnats.
Specialintresse. Finns det en reporter som är intresserad av bostadsfrågor kommer det att rapporteras mycket om bostadsfrågor.
Redaktionell kapacitet. Tyvärr – det går influensa på redaktionen och det fanns ingen
reporter som kunde gå på din pressträff.
De allra flesta journalister arbetar under
vanlig kontorstid. Planera pressträffar
Bildjournalistiken får
så att journalisterna får god tid på sig
allt större betydelse.
att arbeta med materialet.
Bra bildlösningar ökar
Bilder. Bildjournalistiken får allt
möjligheterna för
större betydelse. Bra bildlösningar
publicitet.
ökar möjligheterna (eller riskerna) för
publicitet.
Dessa faktorer är bra att tänka på när man
själv tar initiativ till publicitet. Till exempel bör
man om möjligt undvika att trängas med andra nyheter inom samma
område vid samma tidpunkt. Vissa perioder får även mindre händelser
gott om utrymme.
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Att bli intervjuad
När en journalist ringer kan det vara svårt att omedelbart ställa om och
svara på frågor utan förberedelsetid. Vi blir alla nervösa. Det är sällan
bra att försöka svara på intervjufrågor utan
någon slags förberedelse. Detta vet också
de flesta journalister. De är sällan ute
Journalisten
efter att sätta dig på det hala.
bestämmer över
Börja alltid med att kontrollera
att du uppfattat namnet rätt och
frågorna, men du
varifrån han eller hon ringer så
bestämmer vad du vill
att du kan återkomma om du
svara. Var beredd på att
kommer på att du glömt något
samma svar ofta åter
eller inser att du svarade fel. Ankommer med lite olika
teckna gärna namn och telefonformuleringar. Håll dig
nummer för att vara på den säkra
till dina budskap.
sidan.
Ta reda på vilka frågor journalisten
vill ha svar på. Det är ingen skam att be
om tid att förbereda ordentliga svar. Du kan
alltid be att få ringa tillbaka lite senare om du känner dig osäker. Se i
så fall till att ringa tillbaka inom rimlig tid! Respektera journalisternas
behov av snabba besked.
Kolla upp fakta och tänk igenom ditt budskap, vad du vill ha sagt?
Detta budskap bör ha högst två eller tre huvudargument. Bestäm också
vilken målgrupp du vänder dig till.
För fram dina svar och argument och var beredd på att upprepa dem
under intervjun.
Journalisten bestämmer över frågorna, men du bestämmer vad du
vill svara. Var beredd på att samma svar ofta återkommer med lite olika
formuleringar. Håll dig till dina budskap.
Om ni ska träffas för en bokad intervju – välj en lämplig plats. Det ger
ofta en bättre bild att träffas utanför kontoret. Ha en bra bakgrund för
bilder om en fotograf kommer.
Korta svar är ofta bra svar. Säg det viktigaste först. Var konkret och
ge tydliga exempel som illustrerar vad du menar. Undvik fackspråk och
komplicerade detaljer. Det minskar risken för hårdhänt klippning eller
Möta media
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redigering, felcitat och missförstånd. Gissa eller spekulera aldrig. Du är
bäst på att tala om det ämne du kan. Kan du inte svara – förklara varför.
Hänvisa om möjligt intervjuaren till en person som kan uttala sig på
området.
Välkomna naiva frågor. Journalister är ofta prestigelösa och ställer
gärna ”dumma” frågor för att få tydliga svar. Det är också en chans för
dig att förklara svåra sammanhang. Om du är missnöjd med några av
dina svar under en inspelad intervju, be att få göra om dem.
Om du inte vill se det i tryck – säg det inte. Det finns ingenting som
heter ”off the record”. Det gäller även småprat före och efter intervjun. Du
måste kunna stå för allt du säger till en journalist.
Be att få läsa dina citat innan de trycks. Formuleringar och ordval
brukar man få putsa på, men åsikterna kan du inte räkna med att få byta.
Överväg noga innan du begär dementier eller tillrättalägganden. Risken
är uppenbar att det förargliga citatet eller den olycksaliga uppgiften
publiceras ytterligare en gång.

Pressmeddelanden
De stora redaktionerna får flera hundra pressmeddelanden per dygn – de
flesta lämnar inga som helst spår i det redaktionella arbetet. Därför är
det alltid bäst att ringa upp journalisten och sälja in nyheten innan ni
skickar själva pressmeddelandet. Personlig kontakt lönar sig alltid och
det är avsevärt större chans att er nyhet blir publicerad om ni ringt upp
innan. Att ringa journalister är också ett sätt att skapa en relation med
journalister.
För att en nyhet ska vara intressant ska den vara lokal, aktuell, intressant och konkret.
Ämnesraden bör vara tydlig och informativ t. ex. ”Anna Andersson
(FP): Rasjöns äldre behöver ett ombud!”.
Ring sedan igen om du inte hört något på några timmar och kolla om
pressmeddelandet kommit fram. Hör efter om det finns intresse av att
ställa földjfrågor eller genomföra en intervju som uppföljning.
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Tänk på detta
när du skickar
pressmeddelande
1. Visa tydligt vem som är avsändare, använd loggan. Datera
meddelandet. Skicka helst från @liberalerna.se – undvik att
använda kommunens adress eller adresser som
”partykillen@yahoo.com”
2. Skriv en fångande rubrik, inte längre än en rad.
3. Det viktigaste sammanfattas i en ingress – de första två-tre
meningarna i texten, närmast under rubriken.
4. Skriv nyhetsmässigt – det vill säga det viktigaste först. Skriv i en
saklig, objektiv ton. Ta med några bra citat, där någon i partiet ger
ett omdöme om den nyhet som presenteras.
5. Skriv kort – pressmeddelandet ska inte vara längre än en A4,
helst inte längre än en halv. Undvik bilagor men lämna t.ex. gärna
länkar till en interpellation.
6. Kontrollera stavning, namn och titlar – det är viktigt. Undvik interna
förkortningar och begrepp.
7. Avsluta med att ge namn och telefonnummer och se till att de
namngivna personerna är tillgängliga när pressmeddelandet
skickas ut. Lämna även adress till hemsidan.
8. Ange var det går att ladda ned bilder på personer eller andra
illustrationer. Försök hitta naturliga motiv med människor.
9. Var beredd när journalisterna ringer för uppföljning – förbered
möjliga frågor och kortfattade och tydliga svar på dessa frågor.
10. Sänd pressmeddelandet med e-post och gör det så tidigt som
möjligt på dagen. Lägg texten i meddelandet, aldrig som bilaga.
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Presskonferens
Om du tror att du har ett verkligt bra nyhetsmaterial eller om situationen
är tillspetsad kan det vara läge att kalla till presskonferens – aldrig
annars!
Försök även här att ringa upp en journalist och sälj in presskonferensen
och följ upp det med att skicka ut inbjudan minst en dag i förväg. Lägg
presskonferensen på förmiddagen om du har möjlighet. Då har journalisten bättre förutsättningar att hinna arbeta med
materialet. Om det är snabba nyhetslägen,
ring till redaktionen och berätta vad
presskonferensen kommer att ta upp.
Träna inför mötet
Träna inför mötet med jourmed journalisterna.
nalisterna. Tänk igenom ditt
Tänk igenom ditt
grundläggande budskap, möjliga
grundläggande budskap,
frågor och tänkbara svar. Låt
möjliga frågor och tänkbara
någon ställa de frågor du absolut
svar. Låt någon ställa de
inte vill få!
Ett pressmaterial ska alltid
frågor du absolut inte
kunna
lämnas vid presskonfervill få!
ensen. Det behöver inte vara långt
och detaljerat, utan snarare en kort och
konkret sammanfattning av vad som planeras att sägas.
Under själva presskonferensen tar en person emot välkomnar de journalister som kommit. Anteckna gärna kontaktuppgifter om ni får anledning att återkomma.
Inled med att hälsa välkomna och redogör sedan i korthet (högst fem
minuter) vad som orsakat träffen. Lämna därefter fältet fritt för frågor.
Undvik långa presskonferenser, inte längre än 30 minuter.
Ha högst tre personer i ”presidiet”. Det är en bra tumregel för att
minska risken för arrangemang med nio personer på podiet inför fyra
journalister.
Berätta hur du kan nås via telefon, på arbetet eller hemma, för kompletteringsfrågor. Var tillgänglig för frågor direkt efter presskonferensen.
Stå till förfogande för journalister som vill göra enskilda intervjuer, t.ex.
för radio eller TV.
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Lathund för
insändarskribenter
Börja med det viktigaste! Att fånga en läsare är en sak, att hålla
kvar läsaren till slutet en annan. De flesta tröttnar någonstans på
vägen. Då gäller det att du redan har fått sagt det du vill.
Skriv kort. 1000 tecken är kortare än man tror. Att skriva kort ökar
chanserna för publicering. Koncentrera dig på en sak och stryk
resten! Om du kan korta ned din text, är det alltid bra. Korta lite till.
Välj ett aktuellt ämne. Chanserna att insändaren publiceras ökar
om du väljer ett aktuellt ämne. Fler vill dessutom läsa texten.
Undvik ”plakatinsändare” som bara hyllar Liberalernas politik. De
flesta tidningar publicerar inte sådant.
Lokalt och personligt. Många lokaltidningar tar bara in lokala
ämnen. Om du lyckas skriva på ett sätt som berör, med exempel från
verkliga livet och inte bara torra fakta, ökar läsbarheten.
Belys motsättningar. Tydliggör olika ståndpunkter och ställ gärna
någon till svars, det öppnar för fortsatt debatt.
Lättläst. Rensa bort förkortningar och svåra ord. Testa på någon
som inte är politiskt engagerad!
Träffsäker. USP – Unique Selling Point, det vill säga en fråga där
vi har något unikt att tillföra. Vem är målgruppen? Vad är syftet?
Kolla fakta nog (t.ex. siffror och stavning av namn). Var rädd om
trovärdigheten. Personangrepp slår tillbaka.
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De journalister som inbjudits men inte kommit ska tillsändas det
material som delades ut på presskonferensen. Lägg även ut materialet på
hemsidan.

Att skriva insändare
Insändarsidan i tidningen har många läsare och den når ”vanligt” folk.
Skriv ofta insändare, flitiga skribenter blir lästa. Skriv både aktivt och
reaktivt – svara på en annan insändare kan vara ett bra knep att komma
igång.
Skicka dock inte samma insändare till flera
redaktioner. De flesta redaktörer uppskattar
inte att se den insändare de själva nyligen
publicerat i en konkurrerande tidning.
Skriv ofta, flitiga
De flesta tidningar har informaskribenter blir lästa.
tion på sin hemsida om längd, vilken
Skriv både aktivt och
adress insändaren ska skickas till osv.

Debattartiklar

reaktivt – svara på en
annan insändare kan
vara ett bra knep att
komma igång.

En bra debattartikel handlar om ett
aktuellt ämne, har förslag till konstruktiva lösningar och är kortare än du tror
(max 3000 tecken är en vanlig gräns). Hitta
en angelägen fråga och underbygg den väl med
fakta och siffror.
Var inte för negativ och gnällig. Presentera en övertygande, genomtänkt lösning på problemen.
Tänk igenom varför du skriver, för vem och vad du vill säga. Våga välja
vinkel! Man kan inte säga allt samtidigt. Sålla i materialet och ta bara
med det som är mest angeläget. Spara resten till ett annat tillfälle.
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Frågeställningar
1. Hur ser Liberalernas mediegenomslag ut i lokalmedia?
2. Har er förening en Medieplan? När uppdaterades den senast och följer
ni den?
3. Kan ni sätta mätbara mål för ert mediegenomslag lokalt och hur ska ni
följa upp det? Gör en plan för de kommande veckorna och följ upp det,
utvärdera och vidareutveckla det inför kommande månad så ni har en
Medieplan som hålls levande och utvecklas över tid.

Läs vidare
Westanders PR-handbok, Modintryckoffset 2015
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Profil

Viktigt
verktyg för
journalister

Möta media
Förtroendevald
Ansvar att
sprida information
Hemsida,
nyhetsbrev, blogg
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Sikta rätt!

Lokal- och riksmedia

