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Dagen i dag

0900 – 10.15: Innledning

Hvordan få budskapet på (lære bridging)

Hvordan kommunisere helhetlig (eks 
krisehåndtering)

1015 – 10.30: Pause/skifte av rom før kameratrening

1030 – 1200: kameratrening

1200 – 1300: Lunsj

1300 – 1445: Kameratrening

1445 – 1500: Felles oppsummering/evaluering



Derfor er det lurt å trene

Toppen av frustrasjon er når du kjenner alle svarene, 
men ingen bryr seg om å stille deg spørsmålene.

Enda verre: 
Når du går ut av en debatt eller intervju og ikke har fått 
sagt det du skulle si



Mottager 

har blitt 

publisher

Nyhetsmodell 2018



Pressens jobb 

Følelser slår fornuft 80-20

- Søker alltid konflikt

- Avsløre kritikkverdige forhold

- David mot Goliat 



Sånn kan det gjøres

Sylvi Listhaug

Jonas Gahr Støre



* Hvilken rolle gir best 
gjennomslagskraft? 

* Rollen du har påvirker 
kommunikasjonen

* Forståelse av egen og andres rolle 
øker gjennomslagskraften for 
kommunikasjonen

Monster

Helt

Ekspert

Offer

Utfordrer/
Opprører

Hvem har hvilke roller?



Media:

Utfordring eller 

mulighet?



9

Vil du lykkes del I:

Finn ut hva du vil

1. Konsentrer deg om noen få og tydelige 
hovedpunkter (maks 5 stk)

2. Våg å forenkle, hvis ikke gjør journalisten det

3. Skaff fakta, eksempler, case og illustrasjoner



Kommunikasjon

”
Det er ikke mye som krever så 
omhyggelige forberedelser som en 
improvisert tale. 
Winston Churchill,

Statsminister i Storbritannia  1940-1945, 

Vinner av Nobelprisen i litteratur 1953 

…handler om å få folk til å 
forstå

Kommunikasjon



Vil du lykkes del II:

Hold deg til planen

 Vær forberedt – alltid. 

- også når du ikke har tid til å forberede deg

 Snakk så folk forstår

- ikke bruk stammespråk

 Ikke spekuler.

- finn ut hva journalisten ønsker med saken, hva er min rolle etc. 

 Hold deg til planen 

– journalistens viktigste oppgave er å få deg til å snakke



Tips og triks for å komme på

– Nyhetskriterier (really?)

– Arbeidet i redaksjonene – når kan det være lettere å 
komme på med en sak

– «Triks» man kan bruke for å komme på: opprette og dele 
ut en pris, utfordre noen, bruke merkedager, henge seg på 
saker som allerede går osv.

– Å selv selge inn en sak vs. når du blir oppringt

Innspill fra Gunn Jorunn



Også bilder da…



Budskap



Å bygge bro

Bevisst bruk av 
hovedbudskapet
Hvorfor:

1. Øker sjansen for at hovedbudskapet kommer på

2. Større kontroll på informasjonen du gir fra deg 



Adgangsord

• Først og fremst…

• Det som er viktig her…

• Fokuset vårt er...

• Det er to ting som er avgjørende/ spiller inn/ 
viktig…

• Vi jobber nå med...



Krisens fire faser

1. 
FAKTA

2. 
DRAMA

3. 
SKYLD

4. 

EPILOG



1. Fakta

 Hva har skjedd? 

 Hvem?

 Hvor?

 Hvor mange?

 Bekreftelse og utbredelse

 Sosiale medier

Norsk sauekjøtt dumpes i Afghanistan



2. Drama

 Hva skjedde?

 Analyse

 Det store bildet

 Spekulasjoner

 Vitner og 
”eksperter”

 Sosiale medier



3. Skyld
 Hvem har ansvaret?

 Syndebukker

 Andre kriser?

 Hva var det vi sa?

 Sirkus i sosiale medier



4. Epilog 
 Hva sa de – hva lovte de? 

Hva gjorde de?

 Rapporter

 Politietterforskninger

 Granskninger

 Repeterende hendelser



Feller
 «Off the Record» finnes ikke (tja)

 Ta for gitt at alt du sier til en 

journalist KAN ende opp i avisen, 

på radio eller tv

 Intervjuet kan vare fra du møter 

journalisten til dere skiller lag

 Vær forsiktig med sarkasme, ironi, 

vitser og spekulasjoner

 Hvis du trår utenfor eller sier feil, 

gjenta hovedbudskapet en gang til. 

Denne gangen riktig

 ”Ingen kommentar” sier vi ikke.



Adgangsord



Dagens case

«Svak konkurranse – som fortjent»
Nybegynner Viderekommende

Eli Berven Marit Epletveit

Trond Bjørkås Sverre Tyldum

Jannicke Tafjord Tora Voll Dombu

Sonja Skårland Audhild Slapgård

Andreas Ledsaak Ole Reino Tala

Roar Lima Grødeland Kristina Hegge

Kjetil Mehl

Bente Børsheim

Anne Birgitte Riis-Johansen


