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Omdømme

Forventning Opplevelse

Omdømme

Omdømme er den KAPITALEN du har med deg i møte med folk – når du ber om noe



Journalistens oppgave:

• Informere

• Underholde

• Granske



Journalistens hverdag

•Starter ofte dagen med blanke ark

o Avhengig av tips og trenger kilder

•Ofte generalist 

o Du er ekspert og må ta ansvar for at 
journalisten forstår ditt ståsted 

o Kan se ting utenfra, forenkle og 
sette ting i en større sammenheng

•Stort arbeidspress og korte tidsfrister 

•Sjelden anledning til fordypning



K.V.I.S.A.

Konflikt

Vesentlighet

Identifikasjon

Sensasjon

Aktualitet

Hvilke interesser står mot hverandre? Hvem taper 
og hvem vinner?

Konsekvenser, overordnet betydning, historiske 
begivenheter.

Det som angår mottakeren. Som hun kjenner seg 
igjen i. «Det kunne vært mitt barn»

Først, størst, nytt, uventet, usannsynlig.

Det som skjer nå. Hendelser.  



Budskapet



Budskap som sitter



5 - 15

1200 - 1500



1 # Vi husker bare det vi forstår klart



Du må prioritere





Verdier, visjoner, 
ideologi, prinsipper

Prosesser, regler, 
system, byråkrati

Historier, eksempler, 
handlinger 

Tre nivåer av budskap

Mikr0

Makro

System



Mitt hovedbudskap i dag...



Budskapshuset 

HOVEDBUDSKAP

STØTTEBUDSKAP STØTTEBUDSKAP STØTTEBUDSKAP

BEVISER:   Fakta, eksempler, statistikk, undersøkelser



2# Synsinntrykk trumfer alle 
andre sanser





Sammenligning

20



3# Følelser fester seg



Hva, hvorfor og til hvilken nytte?

Fakta Empati Handling



Intervjuet



Rollecasting

Helt

Ekspert Monster

Utfordrer Offer



Jeg eier:

ü Perspektivet
üOverblikket
ü Eksemplene
ü Kunnskapen
ü Initiativet

Maktbalanse?

Journalisten eier: 



BROBYGGING

2018.11.14

Hvordan komme seg fra journalistens 
spørsmål til ditt budskap?

Svar – Bro - BUDSKAP



Answer

Bridge 

Communicate



BROBYGGING

...men faktum er…

...det saken egentlig handler om er jo...

...og la meg bare legge til…

...for det dette egentlig betyr er…

...og nettopp derfor er det så viktig å...

Det er et godt poeng men jeg tror at lytterne/seerne 
er interessert i å vite at…

....er jeg ingen ekspert på, men det jeg kan si er…

Svar – Bro - BUDSKAP



Du kan be om å kontrollere sitatene
•Men ikke pek på ALT!

Du kan ikke bestemme:
Overskrift
Ingress
Brødtekst
Bilder
Setting
Hvem andre som blir intervjuet

RETTIGHETER VED AVISINTERVJU



RETTIGHETER VED AVISINTERVJU
Du har rett til å få:
3.3 Vite premisser for intervju eller annen kontakt
3.7 Gjengitt meningsinnholdet i det som brukes fra intervju. 
Direkte sitater skal gjengis presist
4.13 Feil rettet og eventuelt beklaget snarest mulig
4.14 Samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger ved sterke 
beskyldninger

«Så vidt mulig»
Gjelder ikke hvis du ikke bidrar

4.15 Tilsvar ved angrep (i ettertid)
Med mindre det er løpende meningsutveksling
Rimelig omfang, saklig og anstendig
Kan avvises hvis du har sagt nei til samtidig imøtegåelse

Du må selv avtale sitatsjekk:
3.3 Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av 
intervjuet
3.8 Endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering 
av faktiske feil



•Forberedelser er mer enn halve 
jobben

•Det viktigste er: gjør det!
� Husk at det er forskjell på å kunne en sak, og 

det å være forberedt

•Avklare premisser for intervjuet
� Hva skal du svare på?
� Er det andre aktører i saken
� Praktiske avklaringer; hvor, når og hvor 

lenge varer intervjuet?

Intervjuforberedelser



• Ikke pakk inn svarene, bruk et enkelt språk og
avslutt før du egentlig vil.

•Hold deg til budskapet

•Husk; Du har noe du vil fortelle! Ta regien!

Under intervjuet 



Tid for trening!




