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Sju skäl att delta i samhällsdebatten
Sju av tio svenskar, 70 procent, vill att företagen ska delta mer i samhällsdebatten.
Det visar en Sifoundersökning beställd av
oss på Westander. Varför är det egentligen
viktigt för ett företag att delta i debatten?
Vi brukar framhålla sju skäl som kombinerar affärs- och samhällsnytta.

4. SKAPAR NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER

Affärsnytta

5. BLIR EN MER ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

1. BYGGER VARUMÄRKET

Deltagande i samhällsdebatten är den ultimata varumärkesbyggaren. Det har högre
trovärdighet än betald annonsplats, är mer
kostnadseffektivt och skapar mer förtroende. Att ta ställning externt uppmuntrar
dessutom till ansvarstagande internt och
minskar risken för förtroendekriser.

Genom att delta i debatten kan företaget
få nya perspektiv, höja sin kompetens och
knyta värdefulla externa kontakter. Stora
samhällsutmaningar, som klimatförändringen och integrationen, innebär också
nya affärsmöjligheter.

Ett företag som tydliggör sitt samhällsengagemang genom att delta i debatten
upplevs av många som en mer sympatisk
arbetsgivare. Företaget kan enklare rekrytera rätt personer och behåller medarbetarna längre.

Samhällsnytta

2. STÄRKER FÖRETAGSKULTUREN

6. BÄTTRE POLITISKA BESLUTSUNDERLAG

Ett företag som deltar i debatten tvingas reflektera kring hur verksamheten bidrar till
en positiv samhällsutveckling. Det stärker
företagskulturen. Som anställda känner vi
engagemang och stolthet när vi upplever
oss som del av ett sammanhang.

När ett företag tar ställning i samhällsfrågor med en tydlig koppling till den egna
verksamheten så välkomnas detta av politikerna. Företaget kan med sin expertis
bidra med information, ge fler perspektiv
och skapa bättre politiska beslutsunderlag.

3. FÖRDJUPAR KUNDRELATIONER

7. ÖKAT SAMHÄLLSENGAGEMANG

Engagerade och stolta medarbetare skapar
ökad kundnytta och fördjupade kundrelationer. Som kunder betalar vi gärna mer
till företag som kombinerar hög kvalitet
med uttalade ambitioner att bidra till en
positiv samhällsutveckling.

Företag består av människor, som när de
deltar i debatten inte kan undgå att bli engagerade. Samhällsengagerade människor
tänker långsiktigt, får ökad kunskap och
ser affärsmöjligheter som också bidrar till
att lösa samhällsproblem.

Varför en pr-handbok?
Westander vill bidra till att fler deltar i
samhällsdebatten. Ju fler som engagerar sig
i debatten, desto bättre är det för demokratin, samhällsutvecklingen och tilliten
mellan människor.

Varför Westander?
Vi brukar framhålla fyra skäl att välja just
Westander som pr-partner:
Vi tar bara uppdrag som vi
själva sympatiserar med. Vårt personliga
engagemang höjer kvaliteten och garanterar
nyttan för uppdragsgivaren.
ENGAGEMANG.

Bara 18 procent av svenskarna är positiva
till reklam, enligt en Novusundersökning
beställd av Sveriges Annonsörer. Pr handlar om att kommunicera på andra sätt än
genom köpt reklamutrymme.
Med Pr-handboken vill vi bidra till att
göra pr-verktygen tillgängliga för fler.
Samhällsdebatten behöver fler perspektiv
och deltagare också från aktörer som inte
har råd att anlita pr-byråer.
Pr-handboken har hittills utkommit i 15 upplagor och tryckts i totalt 215 000 exemplar.

Varför en pr-byrå?

Vi respekterar och värnar om
den öppna demokratiska processen. Alla
våra pågående lobbyinguppdrag och långsiktiga publicitetsuppdrag redovisas på vår
hemsida.
ÖPPENHET.

EFFEKTIVITET. Vi hjälper uppdragsgivarna att

bygga sin egen pr-kompetens. Det är normalt mer kostnadseffektivt att uppdragsgivaren själv både gör rutinarbeten och
kommunicerar externt.
Vi är handlingsorienterade och
proaktiva. Vi producerar hellre praktiska
handlingsplaner – enligt modellen ”vem
gör vad och när?” – än principiella och
övergripande strategidokument.
HANDLING.

Företag och organisationer som anlitar
pr-byråer gör i allmänhet detta för att ett
löpande pr-samarbete bidrar till att stärka
deras kommunikation med struktur, driv
och utifrånperspektiv.
Ett samarbete med Westander kostar cirka
en miljon kronor per år. Då finns dels utrymme för våra konsulter att vara proaktiva,
dels goda förutsättningar att nå kundens
mål utan att skapa ett konsultberoende.

Patrik Westander, vd

De markerade tipslistorna är nyheter i Pr-handboken 2019.
På westander.se finns många fler tipslistor.
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VARUMÄRKEN

10 tips om varumärken
Ett varumärke kan beskrivas som ett knip- handla om hur ni bidrar till en positiv
tips om
pe associationer. Ett starkt varumärke är 20
samhällsutveckling.
välkänt, tydligt och positivt laddat. Deltagande i samhällsdebatten är den ultimata
varumärkesbyggaren.
En praktiskt användbar varumärkesplattform, som sammanfattar varumärkets önskade innehåll, kan ge er vägledning i kommunikationen med omvärlden.
Varumärkesplattformen kan vara utformad på olika sätt och innehålla olika beståndsdelar. Här följer några delar som ofta
ingår, med konkreta exempel från Westanders egen verksamhet.
1. AFFÄRSIDÉ

Affärs- eller verksamhetsidén beskriver
kort och koncist vad företaget eller organisationen gör och för vem. Beskrivningen
av affärsidén är viktig för att skapa tydlighet. Den ska vara enkel och behöver inte
vara heltäckande.
Exempel: Westander hjälper företag och
organisationer att skapa publicitet, bilda
opinion och påverka politiska beslut.
2. MISSION

Missionen svarar på frågor om företagets
syfte och existensberättigande. Undvik
fallgropen att se vinsten som slutmålet,
men betona gärna ekonomiska framgångar
som ett medel att nå era syften. Missionen ska sprida stolthet och kan med fördel

Exempel: Westander vill bidra till att fler
deltar i samhällsdebatten. Ju fler som
engagerar sig i debatten, desto bättre är det
för demokratin, samhällsutvecklingen och
tilliten mellan människor.
3. VISION

Visionen ger en bild av vad ni långsiktigt
vill uppnå med er verksamhet, ofta beskriven som en i princip ouppnåelig idealsituation. Visionen fyller en funktion som
ledstjärna och kompass. Den behöver inte
vara realistisk, tidsbestämd eller mätbar.
Exempel: Westanders vision är ett samhälle
präglat av tillit mellan människor.
4. MÅLGRUPPER

Målgrupperna är de personer ni riktar er
kommunikation till. Analysera gärna de
olika målgruppernas behov och önskemål.
Formulera vilka ni finns till för och vad ni
tror att de vill.
Exempel: Westanders främsta målgrupp
är stora företag som vill kombinera affärsoch samhällsnytta genom att delta mer i
samhällsdebatten.
5. VARUMÄRKESLÖFTE

Varumärkeslöftet sammanfattar ert åtagande och handlar om vad målgrupperna ska
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kunna förvänta sig av er. Det ska handla
om något som är viktigt för målgrupperna
och helst vara särskiljande.
Exempel: På Westander tar vi bara uppdrag som vi själva sympatiserar med. Vårt
personliga engagemang höjer kvaliteten
och garanterar nyttan för uppdragsgivaren.
6. KÄRNVÄRDEN

Kärnvärdena är en sammanfattning
av värdegrunden, tre till fem ord som
beskriver era mest grundläggande och
tidlösa värderingar. Kärnvärden ska vägleda
det dagliga arbetet inom företaget. Var
noga med att beskriva vad orden betyder i
praktiken i just er verksamhet.
Exempel: Westanders fyra kärnvärden är
engagemang, öppenhet, effektivitet och
handling. Vad varje ord betyder i praktiken
i det dagliga arbetet finns beskrivet både
kort på vår hemsida och mer utförligt i vår
rekryteringsbroschyr.

8. TONALITET

Tonaliteten, det vill säga vilka ord ni använder och hur ni tilltalar era målgrupper,
är den språkliga delen av ett varumärke
och uttrycker de känslor ni vill förmedla.
Tonaliteten ska i hög grad vara enhetlig
och konsekvent, men måste samtidigt varieras beroende på kanal och målgrupp.
Exempel: De tre nyckelbegrepp som beskriver Westanders tonalitet är enkelt, tydligt och trevligt.
9. BENÄMNING

Benämningen är det beskrivande ord som
i medierapporteringen om er besvarar frågan om vad ni är, exempelvis tjänstepensionsföretaget X, arbetsgivarorganisationen Y eller drivmedelsbolaget Z. En bra
benämning fungerar för både er och nyhetsredaktionerna.
Exempel: Westander kallar sig för en prbyrå. I början av varje pressmeddelande
skriver vi om oss själva som ”pr-byrån
Westander”.

7. POSITIONERING

Positioneringen beskriver vad som skiljer er
från era konkurrenter och vilken position
ni har på marknaden. Här kan ni själva
bestämma på vilka områden ni vill jämföra
er med era konkurrenter.
Exempel: Westander konkurrerar inte
med lågt pris, utan med hög kvalitet och
nöjda uppdragsgivare. Vi vill vara prbranschens bästa arbetsplats, inte minst för
högpresterande småbarnsföräldrar.

10. TAGLINE

Företagets tagline fångar kärnan i varumärket i ett fåtal ord och kallas ibland slogan
eller payoff. Oftast är det en textrad som
står under eller intill en logotyp. En tagline
kan vara ett viktigt element i reklamkampanjer och marknadsföringsmaterial, men
den är sällan användbar i redaktionell text.
Exempel: Westanders tagline finns på omslaget till Pr-handboken: Gör din röst hörd.
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FÖRBEREDELSER

15 tips om att komma igång
Ett effektivt förarbete hjälper er att gå från
strategi till handling. Inspireras gärna av de
viktigaste punkterna i Westanders egen prstrategi, som redovisas i pressrummet på
vår hemsida.

Strategiska förberedelser
1. BESTÄM SYFTET

Ingen publicitet har ett egenvärde. Vill företaget intressera konsumenter för en produkt, bygga sitt varumärke eller attrahera
potentiella medarbetare? Vill organisationen öka sin medlemsrekrytering, underlätta
en insamling, långsiktigt bilda opinion eller
kortsiktigt påverka ett beslut? Publicitetssyftet avgör målgrupp och budskap.

med ert budskap. Följ dessa medier noga
för att lära er vilken sorts nyheter och vilket
språk som passar bäst.
5. ANALYSERA TIDIGARE PUBLICITET

Utvärdera era kontakter med media och
den publicitet som uppnåtts. Skriv en rapport som besvarar frågor som: Hur har vi
agerat för att nå ut med vårt budskap? Vad
har olika medier publicerat och varför?
6. ANALYSERA ERA KONKURRENTER

Studera hur medialt framgångsrika konkurrenter har skapat publicitet. Det lär er
hur man når ut i media. Kopiera gärna deras metoder, men gör det bättre.
7. ANALYSERA ER MEDIALA POTENTIAL

2. RINGA IN MÅLGRUPPEN

När ni har identifierat er målgrupp kan det
vara bra att ta reda på mer om förkunskaper, åsikter, värderingar och språk. Alltför
ofta är vi hemmablinda och tror att vi vet
allt om vår målgrupp eller att den vi talar
till är ungefär som vi själva.
3. FORMULERA BUDSKAP

Bestäm er för ett huvudbudskap som ska
finnas som en röd tråd i all er kommunikation. Bryt ner huvudbudskapet i några få
konkreta delbudskap.
4. VÄLJ RÄTT KANALER

Beroende på målgruppens storlek och karaktär kan det vara viktigt att bestämma
vilka kanaler som är de bästa för att nå ut

Analysera era mediala styrkor och möjligheter. Utnyttja exempelvis ett produktområde eller en sakfråga som är intressant
för media, eller en medialt skicklig talesperson. Var också klara över era svagheter
och risker, exempelvis små resurser, dåligt
anseende hos journalister eller målsättningar som inte kommer att uppfyllas.
8. SÄTT UPP PUBLICITETSMÅL

Bestäm konkreta, mätbara mål för genomslaget i media och mät regelbundet. Målet
bör inte bara vara att skapa mer och bättre
publicitet, utan att bli så bra på att nå ut i
media att ni etablerar er som part. Då blir
ni de experter som media kontaktar på
eget initiativ nästa gång frågan är aktuell.
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Praktiska förberedelser

13. GÖR EN MALL FÖR PRESSMEDDELANDEN

9. UPPRÄTTA EN KONKRET PUBLICITETSPLAN

För att inte goda idéer ska falla i glömska
och för att intressanta nyheter verkligen
ska förmedlas till media, bör ni upprätta
en konkret och kronologiskt uppbyggd
handlingsplan för publicitet. Utgå från den
verksamhet som ni redan har planerat, lägg
till andra möjligheter och slå fast vad som
ska göras, när det ska göras och av vem.
Uppdatera handlingsplanen regelbundet.
10. UTFORMA SÄNDLISTOR

Upprätta sändlistor för era pressmeddelanden. Anlita gärna en distributionstjänst
som Cision News, Mynewsdesk eller Via
TT, som kan hjälpa er med specialanpassade sändlistor. Gör det möjligt för journalister och andra att själva sätta upp sig på
sändlistan via er hemsida.

Skapa en enhetlig layout för pressmeddelanden. Ett pressmeddelande ska inte vara
längre än en sida. Skriv som journalister
skriver, det vill säga som en artikel med
rubrik, ingress, fakta och kommenterande
citat. Utelämna förskönande adjektiv, reklamtext och utropstecken.
14. UTSE TALESPERSON

Bestäm vem som ska vara talesperson och
därmed citeras i pressmeddelanden, samt
vem som ansvarar för kontakterna med
media. Troligen etablerar ni er enklare som
part om ni begränsar antalet talespersoner.
Det kan vara en fördel om det är vd/ordförande/generalsekreterare eller motsvarande. Allra viktigast är dock att personen
i fråga verkligen vill och prioriterar att ta
kontakt med journalister.
15. UTNYTTJA HEMSIDAN

11. GÖR EN LISTA ÖVER JOURNALISTER

Gör sökningar i artikelarkiv och upprätta
en lista över journalister som skrivit om och
är intresserade av ert verksamhetsområde.
Uppdatera listan ofta. Det är främst till
dessa journalister ni bör förmedla nyheter
exklusivt.
12. ORDNA MEDIEBEVAKNING

Välj den mediebevakning ni har behov av
och klarar av att hantera. Använd RSSflöden för snabb uppdatering från källor
som ni själva väljer. Följ upp era aktiviteter
och berätta om mediala framgångar för alla
i organisationen.

För att underlätta journalisternas arbete bör
er hemsida innehålla ett ”pressrum” med:
• pressmeddelanden
• publicerade debattartiklar
• kontaktuppgifter till talespersoner
• bilder fria för publicering och anpassade
för olika typer av media
• korta utdrag ur artiklar om er, gärna med
länk till hela artikeln.
Se till att hemsidan hela tiden är uppdaterad med de senaste pressmeddelandena och
artiklarna. Artikelutdragen bör som längst
vara 4–6 rader, annars måste ni be journalisten om tillstånd.
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PRESSMEDDELANDEN

20 tips om pressmeddelanden
Pressmeddelandet sammanfattar er nyhet i
ett kort och överskådligt format. Ett pressmeddelande är också en bra grund om ni
ska erbjuda er nyhet till en utvald redaktion eller lansera den på något annat sätt.
Baserat på en enkel mall kan de flesta lära
sig att skriva bra pressmeddelanden. Här
följer våra bästa tips.

Gör så här
1. ANVÄND LOGGAN

Placera er logotyp i dokumentets sidhuvud
och längst upp i mejlet.

5. SKRIV NYHETSMÄSSIGT

Skriv det viktigaste först, eftersom redaktionell text kortas nedifrån. Ett par kärnfulla uttalanden gör pressmeddelandet mer
livfullt och användbart för media. Ange
namn och titel efter första citatet och bara
namn efter det andra.
6. LÄNKA TILL BILDER

Ange webbadressen till ett bildarkiv med
talespersoner och relevanta miljöer. Bra
och högupplösta bilder för fri publicering
ökar chansen att resultatet blir en illustrerad artikel i stället för en liten notis.
7. ANGE KONTAKTUPPGIFTER

2. DATERA TYDLIGT

Pressmeddelanden är färskvaror. Datera
därför väl synligt under er logotyp, förslagsvis
enligt modellen ”Pressmeddelande den 18
november 2019”. Undvik svårtydd datering
med enbart siffror och onödig avsändarort.

Inkludera kontaktuppgifter till talespersonen och eventuellt andra personer som
kan ge ytterligare information. Telefonnummer, mobilnummer och mejladress
bör finnas med.
8. PRESENTERA VERKSAMHETEN

3. RUBRICERA SLAGKRAFTIGT

En bra rubrik är kort, slagkraftig och redovisar nyheten. Hos TT får den inte vara
längre än 36 tecken. Tänk nyhetsmässigt
och låt er inspireras av medias ofta fyndiga
och intresseväckande formuleringar.

Presentera er verksamhet på 4-6 rader i
malldokumentets sidfot. Använd en mindre teckenstorlek för att inte stjäla uppmärksamhet från nyheten. Glöm inte att
ange er webbadress.

4. SAMMANFATTA FÖRST

9. ERBJUD EXKLUSIVITET

Skriv en ingress i fet stil som på 2–4 rader
sammanfattar hela nyheten. Rubrik och
ingress ska kunna kopieras direkt av den
tidning som vill göra en notis. Säkerställ
att företagsnamnet finns med i ingressen.

Att först erbjuda er nyhet exklusivt till en
utvald reporter eller nyhetsredaktion kan
ofta vara klokt. Om det lyckas sänder ni
pressmeddelandet till övriga media direkt
efter publicering.

www.westander.se

PRESSMEDDELANDEN

Några fallgropar

10. SKICKA DIGITALT

Skicka pressmeddelandet via mejl, med
rubriken i ämnesraden. Klistra in texten direkt
i mejlet. Använd uppdaterade egna sändlistor
eller använd en distributionstjänst, till
exempel Cision News, Mynewsdesk eller Via
TT. Överväg att inkludera opinionsbildare,
bloggare och andra intressenter i era sändlistor.
11. PUBLICERA PÅ HEMSIDAN

Lägg ut pressmeddelandet på er hemsida
samtidigt som det skickas ut. Den som vill
kan då verifiera informationen och ta del
av eventuellt extramaterial. Länka också
till det i era digitala kanaler.
12. VAR TILLGÄNGLIGA

Se till att kontaktpersonerna är tillgängliga
när pressmeddelandet går ut. Den som
ändå missar ett samtal bör prioritera att
snabbt ringa tillbaka till journalisten.
13. FÖRBERED FRÅGOR OCH SVAR

Tänk igenom vilka frågor journalisterna
kan vilja ha svar på. Skriv ned kortfattade
och tydliga svar, så att de är begripliga även
för den som saknar specialkunskaper inom
ert område. Läs mer om hur ni förbereder
er under ”20 tips om intervjuer”.
14. KOM IHÅG LOKALA MEDIER

Många företag och organisationer kan anpassa sina pressmeddelanden till regionala
och lokala medier med särskilt framtagen
statistik. Med länets eller kommunens namn
i rubriken och ingressen ökar chansen till publicering väsentligt.

15. FÖR LÅNG TEXT

Skriv inte mer än motsvarande en A4-sida.
Ju längre text, desto större risk att redaktionen missar nyheten.
16. NYHETSKOMPOTT

Fall inte för frestelsen att pressa in olika
nyheter i ett och samma pressmeddelande.
Det förminskar värdet av varje enskild nyhet. Två nyheter redovisas i två olika pressmeddelanden.
17. REKLAMTEXT

Använd inte förskönande adjektiv, superlativ och utropstecken. Företagsreklam
ratas direkt av redaktionerna. En text som
inte behöver skrivas om för att platsa i tidningen leder lättare till publicitet.
18. FIKONSPRÅK

Undvik intern jargong och använd inte
fackuttryck och förkortningar. Var aldrig
ensam om att korrekturläsa texten och testa
gärna läsbarheten på någon utomstående.
19. SENA UTSKICK

Skicka inte pressmeddelandet på eftermiddagen – då är de flesta reportrar upptagna.
Om ni inte hinner skicka det på morgonen
eller tidig förmiddag är det bättre att vänta
till nästa dag, om det är möjligt.
20. KRÄNGANDE

Ring inte mottagaren och fråga om pressmeddelandet har kommit fram. Ring hellre redaktionen i förväg och fråga om det
finns ett intresse för nyheten.
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HEMSIDAN

10
hemsidan
20 tips om
för tv:s
debattprogram
Hemsidan är navet i er digitala kommunikation. Här styr ni själva och är inte
beroende av andra aktörers plattformar. En
bra egen sajt förstärker effekten av er övriga
kommunikation.
1. PRIORITERA HEMSIDAN

Lägg mycket tid och kraft på att löpande
utveckla och förbättra hemsidan. En hemsida blir aldrig klar och det tar tid att arbeta fram strukturer och format.
2. BESTÄM SYFTET

Definiera ett tydligt övergripande syfte
med hemsidan, till exempel att bygga varumärket som arbetsgivare, sälja era tjänster eller bilda opinion. Hemsidans syfte
avgör målgrupp och budskap.
3. ANPASSA TILL MÅLGRUPPEN

Tänk på ert viktigaste syfte när ni skapar
hemsidan och testkör den på målgruppen.
Genom att utgå från målgruppens behov kan
ni lättare prioritera och välja bort innehåll.
4. UPPMANA TILL HANDLING

Tänk igenom vad ni vill att besökaren ska
göra på varje sida och ge en tydlig uppmaning till handling. På så sätt kan ni
styra besökaren mot hemsidans övergripande syfte.
5. HÅLL STRUKTUREN ENKEL

Se till att hemsidan är lätt att klicka sig
runt på, med lagom många sektioner och

rubriker. Besökaren tröttnar lätt på en
svårnavigerad sajt.
6. SKRIV KORT

Håll nere textmängden och undvik upprepningar. Besökare har inte tålamod med
långa texter, särskilt inte när surfandet sker
i mobilen.
7. ANVÄND BILD OCH FILM

Illustrera det ni vill säga med bilder, infografik och filmer. Det gör ert budskap mer
lättillgängligt och ger besökaren en trevligare upplevelse av hemsidan.
8. SÖKORDSOPTIMERA

Använd samma ord och formuleringar på
hemsidan som människor använder när de
googlar. Sökordsoptimering av sajten kan
vara helt avgörande för att människor ska
hitta till er.
9. UPPDATERA OFTA

Håll hemsidan levande genom att löpande
uppdatera texter, skriva blogginlägg eller
lägga upp pressmeddelanden och nyhetsartiklar. På så sätt ökar också sidans ranking i Google-sökningar.
10. LÄNKA FLITIGT

Se till att ofta länka till er hemsida i sociala
medier, nyhetsbrev och pressutskick. Det
är ett effektivt sätt att driva trafik till den
egna sajten, där ni kan få besökarens fulla
uppmärksamhet.
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KRITIK I SOCIALA MEDIER

10 tips om kritik i sociala medier
Många är oroliga för negativ uppmärksamhet i sociala medier. Men kritik på Facebook, Twitter och andra digitala plattformar behöver inte bli en kris, om ni bemöter
den på rätt sätt.
1. SVARA SNABBT

Besvara kritiska kommentarer och utspel
så snart som möjligt. Människor förväntar
sig omedelbara svar i sociala medier och
kraven ökar ju större och mer aktiva ni är.
2. BEMÖT MED RESPEKT

Behandla era meningsmotståndare med
respekt. Ofta kommer ni inte att kunna
övertyga en kritiker, men kom ihåg att alla
kan läsa era svar – även anställda, kunder
och andra vänner.
3. HA EN TREVLIG TON

Tänk på att uttrycka er lite extra trevligt
när ni får kritik, för att inte förvärra situationen. I sociala medier saknas viktiga
kommunikationssignaler som röstläge,
gester och ansiktsuttryck.
4. KVALITETSSÄKRA

Låt alltid en kollega läsa inlägg innan de
publiceras. När flera personer har tyckt till
är risken mindre att ni bemöter kritiken på
ett okänsligt sätt.
5. BE OM URSÄKT

Om något har blivit fel, rätta till och be
om ursäkt så fort som möjligt. Ju längre ni

väntar, desto mer ökar risken för att missnöjet växer och får större spridning.
6. SPARA FRÅGOR OCH SVAR

Skapa ett dokument där ni sparar svar på
vanliga kritiska frågor. Om samma fråga
återkommer kan ni ta reda på hur ni bemött kritiken tidigare, så att ni inte är inkonsekventa i era svar.
7. SVARA INDIVIDUELLT

Bemöt i möjligaste mån varje person med
ett individuellt svar. Om ni svarar exakt
samma sak på olika frågor och inlägg så
kan ni framstå som oengagerade.
8. TA FRAM EN POLICY

Skapa en tydlig policy för hur ni hanterar
kritik i sociala medier. Om ni också publicerar policyn på er hemsida kan ni hänvisa
till den när ni behöver radera inlägg eller
blockera personer.
9. ANVÄND FILTER

Aktivera ett filter som låter er blockera
kommentarer som innehåller vissa ord. Ett
filter är ett bra sätt att städa bort nedsättande uttryck, men det bör inte användas
i onödan.
10. POLISANMÄL BROTT

Ta en skärmdump och polisanmäl alla inlägg som innehåller hot och kränkningar.
Radera om möjligt inlägget och blockera
personen som skrev det.
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I N S TA G R A M F I L M

10 tips om film på Instagram
Korta filmer anpassade för sociala medier
är ett effektivt sätt att nå ut och skapa
engagemang på Instagram och i andra
digitala kanaler. I dag finns många enkla
verktyg, varav flera är gratis, för att göra
slagkraftiga och snygga filmklipp.
1. LÅT MÅNGA FILMA

Se till att många av era kollegor kan göra
filmer för sociala medier. Genom att ni regelbundet lägger ut material ökar era chanser att synas i flödet.
2. HITTA ERT KONCEPT

Ta reda på vilken typ av filmer som intresserar er målgrupp, till exempel instruktionsfilmer, minidokumentärer eller
receptvideor. Håll er sedan till ett tydligt
koncept.
3. SKAPA MALLAR

Återanvänd samma bildutsnitt, färger och
typsnitt. På så sätt skapar ni en enhetlig
visuell identitet och slipper dessutom tidskrävande redigeringsarbete.
4. VÄCK INTRESSET TIDIGT

Tänk ”trailer” och inled filmen med ert
mest intresseväckande klipp. Med en engagerande inledning ökar chansen att tittaren blir kvar ända till slutet.
5. FATTA ER KORT

Maxtiden för filmklipp på Instagram är 60
sekunder, men sikta ännu hellre på 15–45

sekunder. En kort och kärnfull film gör att
tittaren kommer ihåg ert budskap.
6. ANVÄND EN GRAFIK-APP

Ladda ner en app som Adobe Spark eller
Snappa, som hjälper er att göra snygg grafik till filmen. Vissa appar kan omvandla
filmen från exempelvis Instagramformat
till Facebookformat.
7. TEXTA ALLTID

Se till att texta en film som innehåller tal,
gärna med någon av de appar som bygger på röstigenkänning, till exempel Clips.
Många som tittar på film i sociala medier
gör det utan ljud.
8. UNDVIK INTERVJUER

Prioritera självförklarande bilder och rörlig
grafik framför intervjuer. Eftersom många
kommer att titta på filmen utan ljud blir
det annars lätt enformigt med en person
som pratar.
9. SPONSRA ERT INNEHÅLL

Tveka inte att sponsra en bra film för att
få fler tittare. Eftersom Instagram prioriterar personer framför företag krävs det ofta
sponsring för att synas i flödet.
10. GÖR STORIES

Lägg upp korta filmklipp i funktionen
”stories”, där innehållet försvinner efter 24
timmar. Här kan ni använda länkar och
driva trafik till exempelvis hemsidan.
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B A N KO M AT

Johan Nilsson på Bankomat:

I Sverige är trenden att digitala betaltjänster ökar och att användningen
av kontanter minskar. Samtidigt visar
Sifoundersökningar att sju av tio
svenskar vill ha kvar kontanter som ett
möjligt sätt att betala.

FOTO: JOHAN OLSSON

”Vi vill att staten
tar ansvar för
kontanterna”

– Kontantinfrastrukturen är samhällsviktig och bör därför upprätthållas och subventioneras av staten. Bankomat föreslår
dels att Riksbanken får ett ökat ansvar för
kontanthanteringen, dels att Post- och telestyrelsen får ökade resurser för att säkra
kontanttillgången, säger Johan Nilsson.

– Det finns många fördelar med omställningen till digitala betaltjänster, men den är
inte problemfri. Framför allt ser vi ett ökat
digitalt utanförskap för socioekonomiskt
utsatta, äldre och funktionsvarierade, som
ofta har ett behov av kontanter, säger Johan
Nilsson, marknadschef på Bankomat AB.

Många riksdagsledamöter förespråkar ett
lagkrav på banker att hantera kontanter,
som ett sätt att lösa tillgänglighetsproblemen. Detta förslag diskuteras också i en
parlamentarisk utredning om en ny riksbankslag, som ska redovisas i maj 2019.

I dag finns ingen aktör som tar nationellt
ansvar för kontanthanteringen i samhället.
Riksbanken har i grunden ett ansvar, men
det har successivt skjutits över på privata
aktörer. Post- och telestyrelsen ger också
visst stöd till kontanthantering, men det
handlar mer om punktinsatser än om ett
helhetsgrepp.

– Risken med ett lagkrav på banker är
att staten abdikerar från sitt övergripande
ansvar för kontanthanteringen. Vi på
Bankomat tar ansvar genom att etablera nya
kontantcenter runtom i landet. Så länge
det finns ett behov av kontanter kommer
vi att försöka göra dem tillgängliga, säger
Johan Nilsson.
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INTERVJUER

20 tips om intervjuer
Framgångsrikt pr-arbete bygger på goda
relationer med de journalister och medier
som bevakar era ämnesområden. Därför är
det viktigt med en positiv grundinställning
och att förstå och respektera mediernas
roll. Tacka bara i undantagsfall nej till en
intervjuförfrågan.
Tveka inte heller att själv kontakta journalister. Genom att långsiktigt bygga goda
relationer med journalister blir ni en aktör som kontaktas nästa gång ert ämne
är aktuellt. Media ger gärna utrymme åt
aktörer med ämneskunskap och ett tydligt
budskap.

När journalisten ringer
1. ANTECKNA DIREKT

Ta reda på journalistens namn, varifrån
hon eller han ringer och vad intervjun ska
handla om.
2. BE ATT FÅ ÅTERKOMMA

Be som regel att få återkomma inom 15
minuter. Det ger dig tid att samla tankarna och bestämma dig för ett tydligt budskap. Var noga med att alltid ringa tillbaka
inom utlovad tid.
3. ÄR DU RÄTT PERSON?

Fundera över vem som är bäst lämpad att
svara utifrån sammanhanget. En expert
kanske inte uttrycker sig tillräckligt enkelt
för allmänmedia, medan ordförande eller
vd kanske saknar den detaljkunskap som
fackmedia kräver.

Inför en bokad intervju
4. TÄNK IGENOM MÅLGRUPPEN

Kom ihåg att det inte är journalisten du
vill nå utan exempelvis beslutsfattare, kunder, anställda, medlemmar eller aktieägare.
”En bred allmänhet” är oftast inte en tillräckligt avgränsad målgrupp.
5. BESTÄM DITT BUDSKAP

Bestäm vilket ditt huvudbudskap är. Utgå
gärna från de här frågorna: Vad är samhällsproblemet? Vilken är lösningen? Vad
är det konkreta förslaget?
6. GÖR EN TESTINTERVJU

Låt gärna en kollega genomföra en testintervju, särskilt om det handlar om radio
eller tv.
7. VÄLJ EN LÄMPLIG PLATS

Att vara ”ute i verkligheten” kan ge en
bättre bild än att träffas på kontoret, särskilt om ni är i en miljö som illustrerar intervjuns tema.
8. HA MED EN OBSERVATÖR

Överväg gärna att ha med någon som observerar intervjun. Efteråt kan denna person ge dig återkoppling om vad du gjorde
bra och vad du kan göra bättre nästa gång.

Under intervjun
9. VISA VAD DU BRINNER FÖR

Försök alltid att börja med huvudbudskapet. Återkom gärna till ditt budskap flera
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gånger under intervjun, men utan att upprepa det ordagrant.
10. BLI INTE ETT ”INTERVJUOFFER”

Berätta gärna för journalisten redan under
kallpratet om vad du tycker är viktigt att
få sagt. Se frågorna som inbjudningar att
framföra ditt budskap. Det är din intervju
lika mycket som det är journalistens.
11. PRATA ENKELT

Prata sakta och enkelt så att mottagarna
kan hänga med i ditt resonemang. Detta
är särskilt viktigt vid intervjuer i radio och
tv, där framförandet spelar stor roll för hur
budskapet tas emot.

15. UNDVIK ”INGA KOMMENTARER”

Frasen ”inga kommentarer” väcker misstro
och lust att forska vidare. Förklara varför
du inte kan svara, eller be att få återkomma.
16. TALA SANNING, SPEKULERA INTE

En lögn upptäcks ofta och spekulationer
blir ofta fel. Prata bara om det du känner
till och är säker på. Var inte rädd att svara
”jag vet inte”.
17. SLAPPNA INTE AV FÖR TIDIGT

Intervjun är inte över förrän du och journalisten har skilts åt, så prata inte ”off the
record” när inspelningen är avslutad.

Efter intervjun

12. ÖVERSKATTA INTE FÖRKUNSKAPERNA

Du kan nästan alltid mer om ämnet än vad
journalisten kan. Därför bör du för säkerhets skull förklara resonemang som kan
misstolkas och kontrollera att hon eller
han hänger med.
13. KÖP DIG TID

Ibland känns huvudet helt tomt på svar,
eller kanske gjorde nervositeten att du inte
ens tog in frågan. Vinn tid genom att be
journalisten upprepa frågan eller ställ motfrågan ”Hur menar du?”.

18. BE ATT FÅ LÄSA CITAT

Du kan få läsa eller höra de citat som en
skrivande journalist tänker använda. Utnyttja den möjligheten om det känns befogat, men undvik att peta i formuleringar
om det inte är rena felaktigheter.
19. UNDVIK NEGATIV ÅTERKOPPLING

Om artikeln innehöll sakfel eller vinklades
till er nackdel: Låt någon utomstående bedöma om det är värt att påpeka detta för
journalisten. Ofta är skadan mindre än du
själv bedömer.

14. TA OM I INSPELAD INTERVJU

20. VAR STOLT OCH INTE NÖJD

Be att få göra en ny tagning om du är
missnöjd med ett svar du gett i en inspelad
intervju för radio eller tv. Detta önskemål
brukar respekteras, såvida du inte är en
makthavare som har försagt dig.

Ha rimliga förväntningar på dig själv. Att
bli intervjuad i media är en ovan situation
för de allra flesta. För att bli en trygg och
tydlig talesperson behöver de flesta öva
ganska mycket.
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SVENSKA DAGBLADET

Karin Nilsson på Svenska Dagbladet:
FOTO: TOMAS ONEBORG, SVENSKA DAGBLADET
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”Vi vill ge läsarna
fler perspektiv”

Svenska Dagbladet gör kvalitetsjournalistik inom områdena nyheter, näringsliv,
kultur och opinion. Nyligen genomförde
tidningen en gedigen process för att förtydliga varumärket och få en mer sammanhållen kommunikation.

– Svenska Dagbladet är en välkänd tidning
som är omtyckt av många och på så sätt redan har ett starkt varumärke. Men vi såg ett
behov av att formulera ännu tydligare budskap kring vilka vi är och vad vi kan erbjuda
läsarna, säger Karin Nilsson, marknads- och
försäljningsdirektör på Svenska Dagbladet.
Med hjälp av djupintervjuer med medarbetare, fokusgrupper med läsare och workshops med nyckelpersoner inom företaget
tog Svenska Dagbladet fram en praktiskt
användbar varumärkesplattform. Där finns
bland annat formuleringar om vilka områden tidningen fokuserar på, syftet med
verksamheten och vad man som läsare ska
kunna förvänta sig.

– Varumärkesplattformen ska vägleda oss i
vår kommunikation med omvärlden. Min
förhoppning är att vi framöver i ännu högre
grad kommer att tala med en och samma
röst och bli mer uthålliga i våra budskap,
säger Karin Nilsson.
Svenska Dagbladet konkurrerar inte med
lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda
läsare. En viktig del av varumärkesarbetet
har därför varit att beskriva Svenska Dagbladets syn på kvalitetsjournalistik.
– Svenska Dagbladet verkar för ett öppet
och demokratiskt samhälle med en granskande och oberoende kvalitetsjournalistik. För oss är kvalitetsjournalistikens
viktigaste uppdrag att ge läsarna fler perspektiv och fördjupad kunskap så att de
kan bilda sig en egen uppfattning, säger
Karin Nilsson.

www.westander.se

STORYTELLING

10 tips om storytelling
Genom berättelser skapar vi mening och
sammanhang, delar erfarenheter och formar vår identitet. Starka berättelser är viktiga i
pr-arbetet. De fyller varumärket med innehåll, stärker kommunikationen och gör att
människor minns er.
1. BESTÄM SYFTET

Börja med att slå fast vad ni vill att mottagarna ska veta, känna eller göra. Genom
att formulera ett tydligt syfte ger ni riktning åt berättelsen och budskapet.
2. LEVANDEGÖR VÄRDERINGAR

Använd berättelser för att tydliggöra för
mottagarna vilka värderingar ni har och vad
de innebär i praktiken. Konkreta exempel
hjälper er att undvika floskelfällan.
3. GE MOTTAGAREN EN ROLL

Bygg en berättelse som sätter igång mottagarens fantasi och uppmuntrar till delaktighet. Ett sätt kan vara att inleda med en
fråga, ett annat att ge en ledtråd om vad
som ska hända sedan.
4. VAR PERSONLIG

Utgå från egna erfarenheter och beskriv
känslor, tankar och reaktioner. Genom att
ni använder personliga pronomen som ”jag”
och ”vi” får berättelsen en tydlig avsändare.
5. BÖRJA MED EN HÄNDELSE

Inled berättelsen med en tydlig händelse, där
ni också målande beskriver tiden, platsen

och personerna. Detaljrika beskrivningar
av konkreta skeenden väcker mottagarens
intresse.
6. TÄNK DRAMATURGISKT

Bygg upp berättelsen så att den får en ständig framåtrörelse. Den linjära dramaturgin
– ett anslag, en fördjupning, en upplösning
och ett avslut – är ofta effektiv.
7. BERÄTTA NÅGOT OVÄNTAT

Behåll mottagarens intresse genom att
överraska med en oväntad vändning. När
er berättelse plötsligt ändrar riktning får
den liv och energi.
8. SKILDRA KONFLIKTER

Berätta om de slitningar och konflikter
som uppstår när människor stöter på hinder och utvecklas. Konflikter gör berättelsen trovärdig och intressant.
9. ANVÄND ETT ENKELT SPRÅK

Stryk onödiga ord, undvik facktermer och
välj enkla ord framför komplicerade. Med
ett enkelt och kärnfullt språk blir berättelsen starkare och tillgänglig för fler.
10. VÅGA BERÄTTA

Lita på den kraft som finns i era egna berättelser om det dagliga arbetet och våga kommunicera dem. En bra start är att göra en
inventering av vilka berättelser som finns
inom företaget eller organisationen.

www.westander.se

17

18

T YDLIGA ANSVARSFÖRHÅLLANDEN

10 tips om tydliga ansvarsförhållanden
Chefer som etablerar tydliga ansvarsförhållanden skapar goda förutsättningar för
prestigelöst samarbete mellan motiverade
medarbetare. Otydlighet leder däremot till
osäkerhet, stress och konflikter.
1. UTSE BARA EN ANSVARIG

Säkerställ att varje arbetsuppgift bara har en
ansvarig. Fråga alltid vem som är ansvarig
när du anar en otydlighet, exempelvis när
du stöter på resonemang om delat ansvar.
2. DELEGERA TOTALT ANSVAR

Eftersträva att delegera både stort och totalt
ansvar. Frihet och självbestämmande ger
en känsla av kontroll och leder till ökad
motivation.
3. SÄTT TYDLIGA RAMAR

Förtydliga vem som beslutar när ansvarsområden överlappar varandra. Klargör
också i vilka situationer den ansvariga
måste stämma av eller rapportera.
4. FORMULERA KONKRETA MÅL

Sätt tydliga och konkreta mål för varje ansvarsområde, gärna med koppling till era
lönekriterier. Målen bör vara högt satta
och möjliga för medarbetaren att nå.
5. INFORMERA SKRIFTLIGT

Ge alla berörda medarbetare skriftlig information om vem som är ansvarig för en
uppgift. På så sätt säkerställer du att upp-

draget blir tydligt definierat och att alla får
samma bild.
6. UPPMUNTRA INVOLVERING

Inspirera ansvariga till information och involvering, som ett sätt att skapa bättre beslutsunderlag. Betona samtidigt vikten av
det egna ansvaret för samtliga beslut.
7. COACHA PROAKTIVT

Följ upp delegerade ansvar på ett strukturerat sätt genom att visa intresse, lyssna fokuserat och ställa öppna frågor kopplade
till målen. Stå emot frestelsen att själv ta
över och ge råd.
8. ÅTERKOPPLA LÖPANDE

Ge tät och regelbunden återkoppling om
måluppfyllelse, med fokus på positiv feedback. Genom mycket beröm och konstruktiv kritik bidrar du till utveckling och kvalitet.
9. TA EGET ANSVAR

Var ett föredöme som chef genom att själv
ta mycket ansvar på dina områden. Visa
genom praktisk handling hur varje enskild
individ kan bidra till företagets utveckling.
10. DETALJSTYR ALDRIG

Styr med hjälp av mål, riktlinjer och värderingar, men gå som chef aldrig in och
detaljstyr inom en medarbetares ansvarsområde. Detaljstyrning underminerar ansvarstagande.
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VÄRDEGRUNDEN

10 tips om värdegrunden
En värdegrund består ofta av tre till fem ord
som beskriver företagets mest grundläggande och tidlösa värderingar. Syftet är att
vägleda det dagliga arbetet inom företaget.
Men om värdegrunden inte används riskerar orden i stället att uppfattas som floskler.
1. TA FRAM EN REKRYTERINGSBROSCHYR

Höj kvaliteten vid rekryteringar genom att
ta fram en broschyr som bygger på värdegrunden och beskriver företagskulturen. Alla
anställda kan se värdet av att rekrytera rätt
personer.
2. EFTERLYS FLER VÄRDEORD

Involvera medarbetarna tidigt genom att
efterlysa fler värdeord som beskriver företagskulturen. Delaktighet är viktigt för att
få ett mångsidigt och bra beslutsunderlag.
3. GÖR URVALET I LEDNINGSGRUPPEN

Se till att det är ledningsgruppen som gör
urvalet av värdeord. Välj värdeord som dels
är viktiga för företaget, dels redan omfattas
av många framgångsrika medarbetare.
4. UTVECKLA VÄRDEORDEN

Undvik floskelfällan och låt medarbetarna beskriva varför de enskilda värdeorden är viktiga
för företagets framgång. Ge konkreta exempel
på vad värdeordet innebär i praktiken.
5. BESLUTA I LEDNINGSGRUPPEN

Säkerställ att ledningsgruppen beslutar om
texten ner till minsta kommatecken. Be-

tona att texten är ett viktigt styrinstrument
och eftersträva tydlighet.
6. BE OM FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

Uppmuntra alla anställda att löpande bidra
med konkreta förbättringsförslag. Dialogen med medarbetarna är viktig för att höja
kvaliteten på texten och skapa tydlighet.
7. ANVÄND I ALL REKRYTERING

Säkerställ att alla jobbsökare förstår innebörden av värdegrunden. Välj bort även
mycket kompetenta personer med värderingar som inte är förenliga med företagskulturen.
8. SAMORDNA STYRINSTRUMENT

Se till att skapa överensstämmelse mellan värdegrunden och samtliga företagets
styrinstrument, exempelvis lönekriterier,
medarbetarenkäter och strukturer för utvecklingssamtal.
9. SKAPA RUTINER FÖR BEVARANDE

Etablera rutiner för att levandegöra och
bevara företagets värdegrund, exempelvis
årliga uppdateringar av värdegrunden och
regelbundet återkommande diskussioner i
enhetsmöten.
10. FÖRÄNDRA, FÖRNYA OCH FÖRBÄTTRA

Använd stoltheten över en stabil värdegrund som ett förändringsinstrument. Ju
tryggare vi känner oss, desto mer förändringsbenägna blir vi.
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10 tips på nyhetsvinklar
Media letar efter bra historier att berätta för
läsare, lyssnare och tittare. Om er nyhet ger
stoff till dramaturgin är det en fördel.
1. LITEN MOT STOR

Journalister vill gärna hjälpa uppstickare
och mindre aktörer som utmanar monopol, myndigheter och andra jättar. Hjälp
media att berätta om David och Goliat.
2. DET DAGSAKTUELLA

Det är lättare att få publicitet kring en
fråga om man knyter an till en dagsaktuell
händelse.
Exempel: Inför alla hjärtans dag gjorde
ManpowerGroup en undersökning dels om
svenskarnas syn på kärlek på arbetsplatsen,
dels om arbetsgivaren hade en policy kring
kärlek på jobbet.
3. AVSLÖJANDEN

Media tycker om avslöjanden om sådant
som mäktiga personer, myndigheter och
företag försöker dölja. Ställ er på journalistens sida och hjälp dem att göra sitt jobb.
4. NÄRHETSPRINCIPEN

Människor vill gärna läsa och höra nyheter
som ligger dem geografiskt och ämnesmässigt nära.
Exempel: Branschorganisationen Svensk
Vindenergi presenterar årligen en rankning av Sveriges kommuner i vindkraftslistan. Siffrorna redovisas i lokala pressmeddelanden till media i respektive kommun.

5. DET OVÄNTADE

Journalister rapporterar gärna om det oväntade, som får mottagaren att haja till. Det
kan vara statistik som slår hål på myter,
oväntade uttalanden eller ombytta roller.
6. JÄMFÖRELSER

Media älskar jämförelser och ”hela listan”
är ett populärt uttryck.
Exempel: I Nestes miljöbilsrankning jämförs antalet nyregistrerade miljöbilar per
kommun och län, baserat på statistik från
Trafikanalys.
7. DET UPPRÖRANDE

Journalister uppmärksammar gärna orättvisor och uppenbart orimliga förhållanden.
Hjälp media att avslöja brister i samhället.
8. DET TRENDIGA

Media intresserar sig för trender. Ge nya
vinklar och exempel på den utveckling
som för tillfället diskuteras i media.
9. DET ANNORLUNDA

Det som sticker ut intresserar media. Om
nyheten dessutom är bildmässig så bidrar
det till att öka uppmärksamheten.
Exempel: För att lyfta frågan om matsvinn
lanserade Coop ”knasiga grönsaker”, vilket
gav stort mediegenomslag.
10. KÄNDISAR

Igenkänningsfaktorn är viktig för media.
Därför har en person som redan är känd
lättare att få genomslag.
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Cecilia Zarbell på Ragn-Sells:

FOTO: RAGN-SELLS

”Vi vill driva på
för en cirkulär
ekonomi”

Miljöföretaget Ragn-Sells samlar in,
behandlar och återvinner de resurser
som vårt avfall utgör. Ett viktigt syfte
med kommunikationen är att driva på
omställningen till en cirkulär ekonomi
där material återanvänds om och om
igen.

– En genomsnittlig svensk ger bara upphov
till 450 kilo hushållsavfall om året, men det
går åt hela 60 ton råvaror för var och en av
oss. Vi vill sätta fokus på det problemet så
att politiker kan fatta beslut som möjliggör
en hållbar utveckling, säger Cecilia Zarbell.

– Vårt sätt att leva i dag bygger på en
fullständigt ohållbar användning av naturresurser. Ragn-Sells vill bidra till att allt mer
resurser kommer tillbaka in i kretsloppet och
kan göra nytta igen, säger Cecilia Zarbell,
kommunikationschef på Ragn-Sells.

Ragn-Sells opinionsbildar för att förändra
lagstiftningen kring avfall. Det handlar
bland annat om producentansvar och incitament för att återvinna. Ragn-Sells vill
exempelvis att ren fosfor ska utvinnas ur avloppsslam för att användas igen som giftfri
näring på åkrarna.

I dag är det ofta billigare att bryta nya
råvaror än att använda återvunnet material
när företag ska tillverka sina produkter. Det
beror främst på att lagar och andra styrmedel
har utformats för att minska mängden avfall,
inte för att öka efterfrågan på återvunna
resurser och skapa ett kretslopp.

– Vi har ett ansvar för att kommande generationer ska få en värld som går att leva i. Då
kan vi inte fortsätta att skicka miljöskulderna vidare. Utan riktig återvinning kommer
vi till exempel aldrig att klara klimatmålet
eller de globala målen för hållbar utveckling,
säger Cecilia Zarbell.
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FOKUSGRUPPER

10 tips om fokusgrupper
Fokusgrupper hjälper er att förstå vilka
behov målgrupperna har och hur ni bäst
formulerar era budskap för att nå dem.
Genom samtal i fokusgrupp tillvaratas den
positiva och kreativa dynamik som skapas
i en grupp.
1. BESTÄM SYFTET

Tänk igenom varför ni genomför fokusgruppen. Vad är det ni behöver veta och
varför? Syftet avgör upplägget och är en
viktig information till deltagarna.
2. REKRYTERA RÄTT PERSONER

Fastställ tydliga urvalskriterier för rekryteringen och se till att få en bredd bland
deltagarna. Urvalet av deltagare avgör kvaliteten på både samtalet och slutsatserna.
3. MOTIVERA DELTAGARNA

Var tydlig med hur fokusgruppen bidrar
till samhällsnytta. Det är svårt att rekrytera
deltagare och ett angeläget syfte är ofta
mer motiverande än en presentcheck.
4. ANVÄND EN NEUTRAL MODERATOR

Ta hjälp av en erfaren moderator som inte
är för tätt kopplad till er verksamhet. Deltagarna blir ofta mer frispråkiga när en
neutral person leder samtalet.
5. TA FRAM NEUTRALA FRÅGOR

Skriv ned ett frågebatteri med neutrala och
öppna frågor. Det är viktigt att modera-

torn undviker ledande formuleringar och
håller egna åsikter för sig själv.
6. BYGG IN FLEXIBILITET

Skapa möjlighet att under samtalet anpassa
upplägget utifrån vad som engagerar deltagarna. Genom att bejaka även oväntade
infallsvinklar kan ni få värdefull input.
7. STYR SAMTALET

Se till att moderatorn leder samtalet utifrån syftet med fokusgruppen. En bra
moderator ser till att alla deltagare kommer till tals, för diskussionerna framåt och
håller tiden.
8. UPPMUNTRA TILL SAMTAL

Tydliggör att samtal deltagarna emellan är
välkomna. Poängen med fokusgrupper är
möjligheten att låta olika åsikter och uppfattningar brytas mot varandra.
9. DOKUMENTERA NOGA

Ge minst en person i uppgift att anteckna
både vad deltagarna säger och vad de signalerar genom kroppsspråk. Ibland är det motiverat att även filma eller banda samtalet.
10. TA TILL VARA RESULTATET

Var beredd att ompröva och förändra er
verksamhet utifrån resultatet av fokusgruppen. Det kan vara jobbigt att ta till sig
ifrågasättande synpunkter, men de hjälper
er att bli bättre.
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10 tips om hälsokommunikation
Hälsofrågor berör alla och kommunikation
om hälsa har lätt att väcka engagemang.
Samtidigt får forskningsbaserad kunskap
om hälsa inte den spridning den förtjänar.
Genom att delta i hälsodebatten kan ni bidra till ökad kunskap och bättre folkhälsa.
1. DELA MED ER

Sprid värdefull information till alla som
kan ha nytta av den. Alla aktörer som på
ett eller annat sätt jobbar med hälsofrågor
kan skapa samhällsnytta genom att dela
med sig av kunskap.
2. BETONA MÖJLIGHETERNA

Ge konkreta tips på hur hälsan kan förbättras snarare än att skuldbelägga. Människor är mer mottagliga för information
som de kan ha nytta av i vardagen.
3. FÖRSTÄRK DET GODA

Berätta om alla som gör kloka livsstilsval
i stället för motsatsen. Att fokusera på det
positiva är effektivt, eftersom vi gärna vill
göra som andra i vår omgivning.
4. UTGÅ FRÅN FAKTA

Basera era budskap på forskning eller andra kontrollerbara fakta och hänvisa till
källor. Det är vanligt att felaktig information om hälsofrågor får fäste.
5. HÅLL DET ENKELT

Undvik facktermer och lyft fram det viktigaste. För att nå ut med forskningsbaserad

kunskap i hälsofrågor krävs ett enkelt och
lättbegripligt språk.
6. LÄR KÄNNA MÅLGRUPPERNA

Genomför en målgruppsanalys för att
kunna göra budskapet mer träffsäkert och
välja de lämpligaste kanalerna. För att påverka effektivt i hälsofrågor behöver ofta
flera olika grupper nås.
7. TA VARA PÅ STATISTIK

Använd statistik för att skapa ett nyhetsvärde och höja kunskapsnivån i debatten.
Siffror, jämförelser och trender ger trovärdighet och kan ofta väcka intresse.
8. TÄNK DIGITALT

Utnyttja sociala medier och använd bild,
film eller infografik för att öka genomslaget och göra budskapet tydligare. Hälsofrågor engagerar och har god potential till
spridning.
9. HA KOLL PÅ REGLERNA

Använd gott omdöme och följ regelverken.
Det finns både etiska avvägningar och juridiska riktlinjer när det gäller kommunikation
om läkemedel och andra hälsofrågor.
10. VÅGA UTTALA ER

Låt inte en livlig debatt och ett oklart
forskningsläge avskräcka er från att kommunicera. Var i det läget extra tydliga med
vad som är belagt och varifrån informationen kommer.
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K R I S KO M M U N I K AT I O N

10 tips om kriskommunikation
När företaget eller organisationen utsätts
för negativ medial uppmärksamhet är det
särskilt viktigt med snabbhet, öppenhet
och ansvarstagande. Ni bedöms inte bara
utifrån den kris som har inträffat, utan
minst lika mycket utifrån hur ni hanterar
krisen.

ritär kultur riskerar att anställda i stället
läcker uppgifter till medierna.
3. BERÄTTA OM SAMHÄLLSNYTTAN

Undvik krisen

Var en aktiv samhällsaktör och berätta
fortlöpande om hur er verksamhet bidrar
till en positiv samhällsutveckling. Genom
att delta i samhällsdebatten uppmuntrar
ni till ansvarstagande internt i organisationen och knyter värdefulla kontakter
externt. Var konkreta och tydliga i de åtaganden som ni kommunicerar. Använd
gärna kvantitativa mål och lova aldrig mer
än ni kan hålla.

1. RESPEKTERA MEDIERNAS ROLL

4. GÖR LÖPSEDELSTESTET

Företag och organisationer som vill förtjäna allmänhetens förtroende måste ta
samhällsansvar och ställa upp på en medial granskning. Aktörer med ett sådant
förhållningssätt till medierna eftersträvar
i högre grad att driva en verksamhet som
tål att granskas, vilket minskar risken för
missförhållanden. I längden är därför
granskningen bra för både samhället och
den som granskas.

En styrelse eller ledningsgrupp som ska
fatta ett viktigt beslut bör göra löpsedelstestet. Ställ den här frågan: ”Om vårt
beslut blir en nyhet som hamnar på löpsedeln, kan vi då stå bakom det och förklara
oss?” En ordförande eller vd som skulle ha
svårigheter med att försvara beslutet i media bör i stället ändra det.

En organisationskultur som främjar öppenhet, ansvarstagande och en positiv inställning till journalistkontakter minskar
risken för att mediala kriser ska uppstå.

2. BYGG EN ÖPPENHETSKULTUR

Uppmuntra en intern öppenhetskultur där
alla aspekter av verksamheten diskuteras
och kritiska röster kan göra sig hörda. Som
anställd har man en lojalitetsplikt att först
och främst ta upp eventuella missförhållanden med sin arbetsgivare. Företag och
organisationer med en sluten och aukto-

5. TA INITIATIVET

Försök om möjligt förekomma kritik och
negativ publicitet genom att på eget initiativ berätta om eventuella problem. Även
när medierna börjat rapportera negativt är
det viktigt att ni snabbt gör vad ni kan för
att nå ut med er bild av saken. Fall inte för
frestelsen att försöka huka och vänta tills
det blåser över. Det riskerar att bli ett kostsamt misstag.
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Exempel: När SVT:s Uppdrag granskning
började ställa frågor om vidlyftiga kostnader inom Arla skrev vd:n Henri de Sauvage
på Dagens industris debattsida: ”Pengar
har gått till fel saker”. Genom att berätta
om åtgärder mot lyxrepresentation mildrade han den förtroendeskada som uppstod
när SVT:s reportage senare sändes.

står omvärldens upprördhet och frågor.
Om ni har gjort fel, skyll inte ifrån er. Ta
ansvar, erkänn misstaget och be om ursäkt
utan förbehåll. Fall inte för frestelsen att
i samma andetag försöka förklara varför
ni har agerat felaktigt, något som lätt kan
uppfattas som krystade bortförklaringar.
9. ANVÄND ALLA KANALER

Hantera krisen
6. VAR TILLGÄNGLIGA

Gör er inte oanträffbara för journalister,
utan prioritera att vara tillgängliga för att
svara på frågor. Förbered er genom att skriva ned kortfattade och tydliga svar på de
frågor som journalister kan tänkas ställa.
Om ni behöver tid för att skaffa ytterligare
information kan ni skapa andrum genom
att hänvisa till ett informationstillfälle senare samma dag.

När den mediala bilden är negativ är det
viktigt att alla era målgrupper får era kommentarer i så många kanaler som möjligt.
Lista alla intressenter som berörs av er verksamhet. Glöm inte den egna personalen, de
närmaste vännerna och era viktigaste kunder. Upprepa huvudbudskapet på den egna
hemsidan, per mejl, i intervjuer och i personliga samtal. Omvärldsbevaka intensivt
och svara snabbt på kritik och frågor i sociala medier och i mediernas kommentarsfält.
10. REDOVISA ÅTGÄRDER

7. LÄGG ALLA KORT PÅ BORDET

Lämna en så fullständig redovisning som
möjligt så snart som möjligt. Då undviker ni
såväl spekulationer som fler avslöjanden dag
efter dag. Använd gärna er hemsida för att
lägga ut dokument, brevväxling, svar på anklagelser och liknande. Var dock försiktiga
med tvärsäkra uttalanden innan ni själva har
en tillräckligt tydlig bild av vad som hänt.
8. FÖRMINSKA INTE PROBLEMET

Ta kritik på stort allvar. Eventuella försök
att förminska problemet kan lätt tolkas
som nonchalans och leder ofta till tuffa
uppföljningsfrågor. Visa i stället att ni för-

Berätta vad ni gör konkret för att hantera
frågan i dagsläget och hur ni ska göra för
att förhindra att problemet uppstår igen.
Ska ni polisanmäla? Ska ni avskeda? Ska
ni begära en granskning av er själva? Finns
något åtgärdsprogram? Vad kommer att bli
annorlunda?
Exempel: På en presskonferens presenterade Kommunals ordförande Annelie Nordström en lång åtgärdslista för att komma
till rätta med de brister som avslöjats i
samband med Aftonbladets granskning.
Samtidigt berättade hon att hon själv skulle avgå från sin post.

www.westander.se

25

26

OPINIONSBILDNING

10 tips om opinionsbildning
Opinionsbildning är ett systematiskt arbete
för att påverka människors åsikter, attityder
eller värderingar kring en samhällsfråga.
Syftet kan vara att påverka politiska beslut,
allmänhetens beteende eller opinionsbildarens varumärke.
1.BESTÄM STRATEGIN

Lägg grunden för er strategi genom att
tydligt beskriva vad ni vill uppnå och varför. Det hjälper er att avgöra vilken målgrupp ni ska rikta er till och hur budskapet
ska formuleras.
2. TALA TILL HJÄRTA OCH HJÄRNA

Utgå från fakta, men formulera också en
berättelse som väcker känslor och engagerar. Det är viktigt för att människor ska vilja
sprida budskapet vidare.
3. PÅVERKA BETEENDEN

Främja beteenden som är positiva för individen och samhället. Människors åsikter
formas i stor utsträckning av deras eget agerande. Gör det därför lätt att göra rätt.
4. VÄND ER TILL OPINIONSBILDARE

Rikta er direkt till andra opinionsbildare i
kommunikationen. På så sätt kan ni aktivera både anhängare och motståndare.

6. MOBILISERA PÅ FACEBOOK

Bilda en sluten grupp till stöd för er sak
på Facebook. I gruppen kan ni sprida information, planera aktiviteter och fördela
arbete.
Exempel: #metoo-kampanjen mot sexuella
trakasserier fick ett enormt genomslag. De
många branschuppropen i Sverige planerades nästan helt i slutna grupper på Facebook.
7. ANVÄND NYHETSMEDIER

Hitta nyhetsvinklar som gör att ni proaktivt kan föra ut ert budskap till nyhetsmedier. Publicitet i nyhetsmedierna skapar
också genomslag i sociala medier.
8. SKRIV DEBATTARTIKLAR

Skriv debattartiklar med ett tydligt budskap och replikera snabbt på andras inlägg.
Sprid era publicerade debattartiklar i sociala medier.
9. GÖR EN OPINIONSUNDERSÖKNING

Mät målgruppens attityd genom en opinionsmätning innan ni börjar arbetet. På
så sätt kan ni följa upp om ert arbete ger
resultat och även använda resultatet som
nyhetskrok.
10. GILLA DEBATTEN

5. UNDVIK FILTERBUBBLAN

Ta er ur filterbubblans begränsade version av
verkligheten. Tänk på att reagera på och länka
till inlägg också från era meningsmotståndare.

Var tydliga i era ställningstaganden och var
beredda på reaktioner. Välkomna debatten
och se eventuell kritik som en möjlighet att
föra ut ert budskap en gång till.
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10 tips om opinionsundersökningar
Genom att ställa en opinionsfråga till allmänheten kan ni skapa en nyhet och föra
fram era budskap. Samarbeta med en etablerad aktör som Ipsos, Kantar Sifo eller
Novus. En rikstäckande opinionsundersökning kostar mindre än vad många tror.
1. BESTÄM SYFTET

Börja med att slå fast vad ni vill uppnå
med att ställa frågan. Syftet avgör ert budskap och styr hur frågan och svarsalternativen ska formuleras.
2. MÄT PR-ARBETET

Ställ en medialt intressant fråga som tydligt knyter an till syftet med ert pr-arbete.
På så vis kan ni följa upp resultatet av arbetet och samtidigt skapa en nyhet.
3. SKRIV RUBRIK OCH INGRESS

Formulera på förhand den exakta rubrik
och ingress ni tror er kunna skriva utifrån
ett tänkt resultat. Det tvingar er att vara
distinkta i frågeformuleringen.
4. STÄLL EN ATTITYDFRÅGA

Låt er fråga handla om människors åsikter,
attityder eller värderingar. Attitydfrågor är
enklare att ställa och ofta mer medialt intressanta än kunskapsfrågor.
5. VÄLJ VERBALA SVARSALTERNATIV

Underlätta en tolkning av resultatet genom att använda verbala svarsalternativ.

Numeriska svarsalternativ, exempelvis en
skala från ett till tio, är betydligt svårare att
kommunicera.
6. ANVÄND SYMMETRI

Utgå från en symmetrisk skala med två
positiva och två negativa alternativ, exempelvis ”ja, mycket”, ja, ganska”, ”nej, inte
särskilt” och ”nej, inte alls”.
7. UNDVIK MITTENALTERNATIV

Uppmuntra till ställningstaganden genom
att inte erbjuda något neutralt mittenalternativ. Använd i stället alltid ”tveksam,
vet ej” som ett femte alternativ.
8. TESTA FRÅGAN

Prova både frågeformuleringen och svarsalternativen på ett par kollegor. Frågan ska
vara begriplig, enkel att besvara och inte
uppenbart styrande.
9. REDOGÖR FÖR DETALJERNA

Redovisa öppet alla teknikaliteter när ni
släpper undersökningen. Viktigast att lyfta
fram är frågeformuleringen, svarsalternativen, metoden, antalet svarande och tidsperioden.
10. FRÅGA REGELBUNDET

Ställ samma fråga med jämna mellanrum
för att skapa en tidsserie. Nyhetsvärdet
ökar om ni kan visa på förändringar över
tid och dokumentera en trend.
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D E B AT TA R T I K L A R

20 tips om debattartiklar
Debattartikeln är en bra plattform för
den som vill delta i samhällsdebatten. I en
debattartikel kan ni sammanfatta budskap
och argument, skapa uppmärksamhet kring
er fråga och rikta er direkt till relevanta
opinionsbildare och beslutsfattare.

Gör så här

5. BETONA ALLMÄNINTRESSET

Argumentera utifrån ett allmänintresse,
utan att dölja egenintresset. Redogör för
hur frågan berör många, gärna med konkreta exempel. Undvik all egenreklam
eftersom det minskar sannolikheten för
publicering.
6. SÖK ALLIANSER

1. FÖLJ DEBATTEN

Håll er uppdaterade om vad som diskuteras genom att kontinuerligt följa debattsidor och debattprogram. Använd en webbtjänst för bevakning av era viktiga frågor.
2. UTNYTTJA DAGSAKTUALITET

En bra debattartikel börjar ofta med orden
”I dag …”. Öka möjligheterna till publicering genom att koppla ert budskap till
ett ämne som är aktuellt men inte uttjatat.
Artikeln kan knyta an till en ny utredning,
en riksdagsdebatt eller en årsdag.
3. PRESENTERA EN NYHET

För avsändaren är det egna budskapet viktigast, men debattredaktören vill gärna ha
nyheter som gör att tidningen nämns i andra medier. Ett sätt kan vara att presentera
en ny undersökning eller tidigare opublicerad statistik som belyser frågan.

Genom att underteckna debattartikeln tillsammans med andra kan allmänintresset
framhävas. Lyckas ni dessutom hitta oväntade konstellationer är detta intressant i sig.
Fördelarna ska dock vägas mot att er egen
roll tunnas ut och att ni kan tvingas till tidsödande kompromisser om innehållet.
7. BELYS MOTSÄTTNINGAR

Tydliggör olika ståndpunkter och ställ gärna någon till svars. Debattredaktörer brukar uppskatta skarpa replikskiften och den
person som inleder debatten får i normalfallet också erbjudande om en slutreplik.
8. RUBRICERA TYDLIGT

Ofta skriver redaktören en egen rubrik, men
ett bra förslag skadar inte. Rubriken ska tydliggöra budskapet, vara kort och väcka intresse.
Använd gärna fyndiga formuleringar, laddade ord eller en oväntad ståndpunkt.

4. TÄNK KONSTRUKTIVT

En debattartikel utgår ofta från ett specifikt
samhällsproblem. Försäkra er om att problemställningen är aktuell, relevant och intresseväckande. Formulera alltid ett konkret
förslag på hur problemet kan lösas.

9. FÖR RESONEMANGET FRAMÅT

Bygg debattartikeln på en tankegång per
stycke. Huvudbudskapet bör löpa som en
röd tråd genom hela texten. Komplettera
med stödjande delbudskap.
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Några fallgropar

10. BÄDDA FÖR FORTSÄTTNING

Artikelns avslutning bör sammanfatta budskapet, uppmana till åtgärder eller ställa någon till svars. Avsluta gärna med en konkret
fråga till exempelvis en minister.
11. VÄLJ DEBATTREDAKTION

Valet av debattforum bör göras med tanke
på avsändare, budskap och målgrupp.
Genom att följa debatten vet man var och
hur olika frågor brukar diskuteras.
12. RING PÅ FÖRHAND

Ring debattredaktören och berätta om er
färdiga artikel. Understryk eventuellt nyhetsvärde. Be om snabb respons på överskickad artikel, i synnerhet om den har
ett ”bäst-före-datum”.
13. MAXIMERA GENOMSLAGET

Följ upp med ett pressmeddelande så snart
debattartikeln publicerats och länka till artikeln i sociala medier. Pinga personer som
berörs av debatten på Twitter.

16. FÖR LÅNG TEXT

Om texten är för lång minskar dess läsvärde
och chans till publicering. Det är en konst
att fånga krångliga sammanhang i en kortfattad text. Överskrid inte det antal tecken
debattredaktören anger. Skriv gärna artikeln i både en lång och en kort version.
17. BAKGRUNDEN I BÖRJAN

En text som börjar med bakgrunden riskerar
att tappa läsare på vägen. En bra inledning
innehåller huvudbudskapet och sammanfattar artikeln i några meningar. Debattredaktören skriver ofta en egen ingress.
18. KRÅNGLIGT FACKSPRÅK

En artikel med fackspråk och utfyllnadsord blir tungläst. Språket ska vara lätt att
förstå, med korta meningar och tydliga resonemang. Bildspråk och praktiska exempel är användbara verktyg.
19. FÖR MÅNGA BUDSKAP

14. VINKLA LOKALT

Korta ner och skriv om artikeln till flera
olika med regional eller lokal anknytning.
Med länets eller kommunens namn i
rubriken ökar chansen till publicering.

Om artikeln tar upp många frågor försvagas huvudbudskapet och läsbarheten
försämras. Då ökar också risken för att
artikeln refuseras. Fokusera på ett budskap
och formulera det tydligt.

15. VAR BEREDDA ATT SVARA

Förbered ett ”frågor & svar-dokument” att
ha till hands om journalister ringer. Svara
snabbt på repliker. De är en inbjudan till
att förtydliga budskapet och föra debatten
vidare. Vill ni replikera, kontakta redaktören så snart som möjligt.

20. FEL TONLÄGE

Använd inte en nedlåtande ton när ni bemöter motståndares argument eller skriver
repliker. Det minskar er trovärdighet. Ironi
missuppfattas ofta och personangrepp
tyder på att argumenten tryter.
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20 tips om lobbying
Lobbying handlar om att påverka politiska
beslut genom kontakter med beslutsfattare
och via bredare opinionsbildning. Ibland
används i stället begreppen public affairs
eller samhällskontakter.
Lobbying är en viktig del av demokratin.
En klok lobbyist tar eget ansvar, ger konkreta förslag på lösningar och söker samarbete med de politiska beslutsfattarna. Ta
hjälp av tipsen för att agera lösningsleverantör snarare än kravmaskin.
1. KLARGÖR SYFTET

Sätt ord på varför det är viktigt för er att påverka i en viss fråga. Genom att klargöra syftet skapar ni engagemang internt samtidigt
som ni synliggör frågans allmänintresse.
2. UNDERSÖK BESLUTSPROCESSEN

Ta reda på hur beslutsprocesserna för er fråga
ser ut. När ska eventuella utredningar vara
klara? När är remisstiden? När fattas beslut?

skilda förtroendevalda, myndigheter, intresseorganisationer och den allmänna opinionen ställer sig i frågan.
5. SÄTT KONKRETA MÅL

Sätt upp ett tydligt och konkret mål om
vilket politiskt beslut ni vill ska fattas. Det
ska inte råda någon tvekan om när målet är
uppfyllt och det är dags att fira.
6. FORMULERA BUDSKAP

Formulera ett tydligt budskap som besvarar
följande tre frågor: Vad är samhällsproblemet? Vilken är lösningen? Hur bidrar ert
förslag till lösningen? Formulera er konkret
och specifikt.
7. ANPASSA ARGUMENTATIONEN

Målgruppsanpassa era budskap. Olika politiker kan stödja samma krav utifrån helt
olika utgångspunkter. Försök inte att omvända en politiker, utan tydliggör i stället
hur ert förslag kan hjälpa beslutsfattaren att
nå sina mål.

3. BESTÄM MÅLGRUPPEN

8. SAMARBETA MED ANDRA

Identifiera de personer som beslutar om er
fråga. Lista också dessa personers rådgivare
och inspiratörer. Använd en enkät för att hitta politiker som stödjer ert ställningstagande.
Enkäten bidrar också till att bygga relationer
till mottagarna.

Skapa gärna allianser med företag och organisationer som stödjer era förslag. Det stärker
trovärdigheten i budskapet. Oväntade samarbeten intresserar dessutom ofta media.

4. KARTLÄGG STÄLLNINGSTAGANDEN

Gå igenom motioner, uttalanden i media,
inlägg på Twitter och partiernas program.
Ta även reda på hur ungdomsförbund, en-

9. UPPRÄTTA EN KAMPANJPLAN

Sammanfatta er omvärldsanalys och er strategi i en kampanjplan. Planen bör också
innehålla en detaljerad och kronologiskt
utformad lista på vilka lobbyingaktiviteter
som ska genomföras.
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10. SKRIV EN RAPPORT

Sammanställ en rapport om sakfrågan. Den
bör lyfta fram fakta och statistik samt alla
argument som talar för ert förslag. Rapporten är en bra bas för bland annat politikerkontakter, debattartiklar och en eventuell
kampanjsida.
11. SKICKA INFORMATION TILL
NYCKELPERSONER

tiker fattar inte beslut utifrån intresset hos
enskilda företag eller organisationer.
16. DELTA I ALMEDALEN

Åk till Almedalen för att nätverka med
beslutsfattare och opinionsbildare. För att
lyckas krävs ett tydligt budskap och goda
förberedelser.
17. HÅLL KONTAKTEN

Skicka regelbundet viktig information till
de förtroendevalda i Europaparlamentet,
riksdagen, landstingen och kommunerna
som är intresserade av er fråga.

Håll kontakt med de beslutsfattare som
sympatiserar med era förslag. Var generös
med uppskattning när någon av dem agerar på ett sätt som för er fråga i en positiv
riktning.

12. BE OM ETT MÖTE

Försök att få till ett möte med nyckelaktörer
i er fråga. Ta med er kortfattat relevant material. Anpassa era budskap och argument
efter både parti och individ.
13. OPINIONSBILDA

Få upp er fråga på agendan genom att skapa
nyheter, skriva debattartiklar och delta i
debatter på Twitter. Om er fråga uppfattas
som aktuell ökar möjligheten att påverka
beslut som rör den.
14. FÖRESLÅ GEMENSAMT UTSPEL

Tänk igenom vilka partiföreträdare som
både har intresse av er fråga och hög trovärdighet inom det egna partiet. Föreslå att ni
gör ett utspel tillsammans.
15. LYFT FRAM ALLMÄNINTRESSET

Lyft alltid fram argument som visar på frågans allmänintresse. Förtroendevalda poli-

18. VAR ÖPPNA

Uppge alltid vilka ni representerar och syftet med ert påverkansarbete. Smussel är
odemokratiskt och kan dessutom slå tillbaka mot er. Däremot bör ni i normalfallet
inte berätta för andra vilka kontakter ni har
med exempelvis enskilda beslutsfattare.
19. AGERA KONSTRUKTIVT

Föreslå alltid konstruktiva lösningar när ni
träffar politiker. Stanna inte för länge vid
problembeskrivningen och gör inte heller
uppvaktningar obehagliga genom att ställa
hårda krav.
20. GE POSITIV RESPONS

Visa uppskattning när politiker driver de
frågor ni arbetar med. Detta stärker deras
engagemang och hjälper er att etablera och
vårda betydelsefulla kontakter. Använd gärna Twitter för att lyfta fram något bra som
en beslutsfattare har gjort.
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KO M M U N I K AT I O N S K N U F FA R

10 tips om kommunikationsknuffar
Kommunikationsknuffar handlar om att
främja beteenden som är till nytta för både
individen och samhället. I stället för att
skapa förbud och begränsa valfriheten kan
ni göra det lätt att göra rätt.
De reflexmässiga snabba besluten vi fattar varje minut är baserade på rutin och
magkänsla, inte på logiskt tänkande eller
eftertanke.
Utforma kommunikationen så att den inte
bara talar till intellektet utan även till känslan. På så vis underlättar ni för era målgrupper att agera i linje med sina värderingar.
1. UNDERLÄTTA VALET

Gör det lätt att göra rätt. Om ni förenklar
för era målgrupper att göra det hållbara
valet är chansen mycket större att de också
gör det.
Exempel: När en restaurang ändrade ordningen på menyn så att dagens vegetariska
rätt presenterades tydligare och placerades
över köttalternativet ökade andelen sålda
vegetariska rätter med över 40 procent.
2. BERÄTTA HUR ANDRA GÖR

Vi påverkas av hur andra beter sig. Genom
att uppmärksamma hur de flesta andra gör
så inspirerar ni era målgrupper att göra likadant.
Exempel: Håll Sverige Rent har styrt om
sin kommunikation från att prata om hur

många som skräpar ner till att fokusera på
att de flesta stör sig på när det är skräpigt.
3. LYFT FRAM ERA EXPERTER

När vi är osäkra på hur vi ska välja sneglar
vi gärna på vad experterna rekommenderar. Ni kan vara de specialister som underlättar för era målgrupper att välja rätt.
Exempel: De stora bankerna har profilerade experter inom privatekonomi som ofta
blir intervjuade och ger råd i tidningar, radio och tv.
4. SKAPA ETT KONTRAKT

Vi vill hålla vad vi sagt och visa att vi är
konsekventa inför oss själva och andra.
Genom att få andra att skriva under på era
initiativ eller förbinda sig till något skapar
ni ett slags ”kontrakt”.
Exempel: I Göteborg har kommuninvånarna uppmanats att ge konkreta löften
kring hur de kan leva mer hållbart, till exempel ”jag lovar att cykla till jobbet”. De
har sedan uppmanats att instagramma löftena under #greenhackgbg för att visa sina
vänner att de antagit utmaningen.
5. FOKUSERA PÅ FÖRLUSTERNA

Vi hatar att förlora mer än vi gillar att
vinna. Möjliga förluster väger dubbelt så
tungt som möjliga vinster. Berätta därför
hellre om förlusten av att göra fel än om
vinsten med att göra rätt.
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Exempel: Elbolaget Bright informerar sina
kunder om vilka timmar det kommande
dygnet som elen kommer att vara dyrast.
Genom att framhålla den möjliga förlusten i stället för vinsten ökar sannolikheten
att kunderna följer tipset.
6. GE BORT EN TJÄNST

Vi vill återgälda tjänster. Även när någon
gör oss en tjänst vi inte bett om är viljan
stark att återgälda den. Använd detta i er
kommunikation och bjud exempelvis på
er kunskap.
Exempel: Genom gratisappen FMTK delar Försvarsmaktens träningsklubb med
sig av sin kunskap om träning till möjliga
framtida medarbetare. Två månader efter
lansering hade appen nått över 200 000
nedladdningar.
7. ERBJUD SMARTA FÖRVAL

Många av våra beslut fattas utan aktiva val.
Genom att göra det ni helst vill erbjuda till
förval så kommer era målgrupper i högre
grad att välja det ni önskar.
Exempel: När ett energibolag ändrade det
förkryssade valet på deras hemsida till grön
el ökade antalet kunder som valde grön el
med 70 procent, trots att det valet fortfarande var dyrare.
8. INFORMERA VID RÄTT TIDPUNKT

Påminn om möjligheten att göra fler bra
val i anslutning till att målgruppen ska fatta ett beslut. Det kan handla om allt från

skyltar och nyhetsbrev till uppdateringar i
sociala medier.
Exempel: Hjärt-Lungfonden bistår med
en testamentshandledning på hemsidan.
Målgruppen påminns samtidigt om möjligheten att inkludera en gåva till ett ideellt
ändamål.
9. FÖRENKLA INFORMATIONEN

Alltför mycket information gör det svårare för oss att fatta beslut. Använd tydliga signaler i er kommunikation så att era
målgrupper lättare förstår hur de kan göra
hållbara val.
Exempel: Ica hjälper sina kunder att laga
klimatsmart mat genom att bland annat
märka sina recept med gröna löv. Symbolen visar hur mycket koldioxidutsläpp som
ingredienserna bidrar till. Tre löv är bäst
och motsvarar utsläpp på max 0,7 kilo per
portion.
10. ANVÄND FLERA KNUFFAR

Kombinera gärna flera olika knuffar för att
ytterligare stärka effekten av er kommunikation. Studier visar att det exempelvis
är effektivt att berätta hur andra gör och
särskilt slagkraftigt att göra det just vid beslutstillfället.
Exempel: När en ny skylt bredvid hastighetsskylten på en motorväg i Kanada visade hur stor andel av de förbipasserande
bilarna som inte körde för fort så minskade
antalet fortkörare med 13 procent.
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H Å L L B A R H E T S KO M M U N I K AT I O N

10 tips om hållbarhetskommunikation
Hållbarhet bör vara en integrerad del av
både verksamheten och kommunikationen. Visa att ni arbetar långsiktigt och hur
det ni gör rimmar med en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

5. INVOLVERA FLER

1. UNDVIK GRÖNMÖRKNING

6. VISA PÅ SAMHÄLLSNYTTAN

Vissa företag grönmörkar av rädsla för kritik. Företag som i stället berättar om sitt
hållbarhetsarbete stärker varumärket, inspirerar andra och driver hållbarhetsarbetet framåt.

Berätta hur ert hållbarhetsarbete bidrar till
en positiv samhällsutveckling. Det stärker
den interna förståelsen och gör verksamheten mer relevant för andra.

2. KOM IGÅNG DIREKT

Vänta inte med att kommunicera tills ni
är helt nöjda och 100 procent hållbara. Då
kommer ni aldrig i gång. En tydlig riktning och ärlig ambition skapar förtroende
och inspirerar.
3. FORMULERA ER HÅLLBARHET

Formulera vad hållbarhet betyder för er
och varför det är viktigt. Utgå gärna från
riktlinjer, principer och globala mål, men
koppla dem till möjligheter och utmaningar för just er verksamhet.
4. GRÄV DÄR NI STÅR

Blanda inte ihop hållbarhet med välgörenhet. Hållbarhetsarbetet ska börja med er
kärnverksamhet och genomsyra allt ni gör.
Exempel: Löfbergs har identifierat klimatfrågan och kaffeböndernas försörjningsmöjligheter som två av företagets viktigaste
hållbarhetsaspekter.

Bjud in anställda, kunder och samarbetspartner att bidra. Dra nytta av deras engagemang för att göra hållbarhetsarbetet
ännu bättre.

7. BERÄTTA VAD NI GÖR

Berätta kontinuerligt om vad ni gör i hållbarhetsarbetet, både i stort och smått. Sätt
upp mätbara mål och visa på uppnådda resultat. Det visar att ni tar frågorna på allvar.
8. HÅLLBARHETSREDOVISA

En hållbarhetsredovisning bör visa både
hur hållbar er verksamhet är och vilka
utmaningar ni har. Kartlägg var det finns
arbete kvar att göra och välkomna frågor
och synpunkter.
9. GÖR DET ENKELT

Sträva efter att alltid beskriva ert arbete
så enkelt och lättbegripligt som möjligt.
Undvik fackuttryck, tekniska detaljer och
förkortningar.
10. VAR ÖPPNA

Öppenhet är det bästa sättet att bygga förtroende. Berätta också om mindre positiva
saker ni hittar i er verksamhet och vad ni gör
konkret för att komma till rätta med dem.
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10 tips om klimatkommunikation
Klimatfrågan berör hela samhället. Genom
att berätta om hur ni bidrar till klimatomställningen kan ni inspirera omvärlden samtidigt som ni bygger ert eget varumärke.
1. LYFT FRAM VISIONEN

En konkret målbild gör det enklare att navigera mot målet. Beskriv i ord och bild hur
den klimatsmarta framtiden ser ut och hur
ni vill bidra till att förverkliga visionen.
2. HÅLL BALANSEN

För mycket fokus på de negativa effekterna
av klimatförändringarna kan leda till apati
och klimatångest. En tumregel för bra klimatkommunikation är att låta 75 procent
handla om lösningarna och 25 procent om
klimatförändringarnas konsekvenser.
3. GÖR DET ENKELT

Få kan relatera till koldioxidhalter och utsläppskurvor. Prata lättbegripligt om konkreta lösningar och delmål. Berätta gärna
om effekter i närtid, som ligger nära målgruppen och som enkelt kan påverkas.
4. TALA TILL HJÄRTAT

Ett känslobaserat budskap skapar mer engagemang än hårda fakta. Ansträng er för att
hitta en känslomässig beröringspunkt för er
målgrupp.
5. PRATA VINN-VINN-LÖSNINGAR

Klimatomställningen har många och tydliga fördelar. Visa er målgrupp hur klimat-

åtgärder kan leda till bättre hälsa, ökad livskvalitet eller mer pengar över i plånboken.
6. UTGÅ FRÅN ATT ALLA VILL BIDRA

Många vill vara en del av något innovativt
och framtidsinriktat. Underlätta för målgruppen genom att ge dem konkreta verktyg för att bidra till klimatomställningen.
7. BJUD IN TILL DISKUSSION

Var ärlig med att klimatfrågan är komplex
och att det kan vara svårt att göra rätt, både
i vardagen och på jobbet. Bjud in till en öppen diskussion om vägen framåt.
8. FÅ MED MEDARBETARNA PÅ TÅGET

Glöm inte att kommunicera internt om ert
klimatarbete. Att rädda världen tillsammans
kan vara kul! Ordna ett event eller en tävling som engagerar medarbetarna och prata
mycket om syftet med ert arbete.
9. LYFT KLIMATET I MILJÖPOLICYN

En miljöpolicy kan stå för sig själv eller vara
del av en större hållbarhetsredovisning. Berätta hur ni bidrar till begränsad klimatpåverkan. Identifiera områden som ni är extra
stolta över och lyft fram dem i er kommunikation.
10. ANVÄND DE SVENSKA MÅLEN

Sverige har 16 nationella miljömål och stödjer FN:s globala hållbarhetsmål. Ta gärna
avstamp i de svenska miljömålen för att
skapa substans och struktur i ert eget arbete.
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STORA PR-BYRÅER

10 stora pr-byråer
Valet av pr-byrå är viktigt. Innan ni eventuellt anlitar Westander, föreslår vi att ni
också kontaktar andra pr-byråer. Be gärna
om både möten och offerter.

Nedan finner ni tio av Sveriges största prbyråer. En mer komplett lista med länkar
till fler än 130 av våra branschkollegor finns
på westander.se.

DIPLOMAT COMMUNICATIONS

KREAB

Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm
08-588 095 00
www.diplomatcom.com

Mäster Samuelsgatan 17
111 44 Stockholm
08-506 452 00
www.kreab.com

GULLERS GRUPP

NARVA COMMUNICATIONS

Birger Jarlsgatan 32A
103 86 Stockholm
08-679 09 40
www.gullers.se

Linnégatan 2
103 67 Stockholm
08-599 211 00
www.narva.se

HALLVARSSON & HALVARSSON

PRIME

Sveavägen 20
111 57 Stockholm
08-407 20 00
www.halvarsson.se

Slussplan 9
111 30 Stockholm
08-503 146 00
www.primegroup.com

INTELLECTA CORPORATE

SOLBERG

Birger Jarlsgatan 57B
104 32 Stockholm
010-212 20 00
www.intellectacorporate.se

Sankt Eriksgatan 6
405 21 Göteborg
031-771 75 00
www.solberg.se

JKL

WESTANDER

Sveavägen 24-26
111 84 Stockholm
08-696 12 00
www.jkl.se

Stadsgården 10, 10 tr
116 45 Stockholm
08-464 96 50
www.westander.se

Vi på Westander
Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Prbyrån grundades år 2000 av två bröder,
Henrik och Patrik Westander, den ena
fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Vi är i dag cirka 40 anställda
med olika bakgrund, främst från områden som politik, journalistik, ledarskap
och marknadsföring.

Gemensamt för oss som jobbar på
Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi konkurrerar
inte med lågt pris, utan med hög kvalitet
och nöjda uppdragsgivare. Westander
är Årets stora pr-byrå 2018. De senaste
tio åren har vi vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå.
Vi vill vinna ännu fler.
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