500 TIPS FÖR BÄTTRE KOMMUNIKATION.

Är detta en lärobok i kommunikation?
Icke. Däremot är det en sammanfattning av de lärdomar vi på Publik har gjort under våra många år som
kommunikatörer. »500 tips för bättre kommunikation«
är en liten handbok med tips, checklistor och annat som
är värt att ha i bakhuvudet för den som arbetar som
kommunikatör.
För alla er andra också, förresten. Och eftersom ett
av våra löften är att utbilda i allt vi gör, hjälper boken oss
att leva som vi lär.
Dessutom hjälper den oss på vägen med att förverkliga vår mission: att göra världen lite begripligare för
våra kunder.

500 tips
för bättre
kommunikation.
PUBLIK

500 tips för bättre kommunikation

500 tips
för bättre
 ommunikation
k

500 tips för bättre kommunikation
Publik
Riddargatan 17A
114 57 Stockholm
www.publik.se
© Publik, Stockholm 2013
Illustrationer: Tzenko Stoyanov
Form och grafisk produktion: Jamendåså
Tryckeri: KST 2013

Innehåll

500 tips för bättre kommunikation............................ 12
Skrivtips........................................................................ 17
Gör din text lättare att läsa......................................... 18
Det enkla raka språket .............................................. 20
Den journalistiska processen..................................... 23
Nyhetsartikeln............................................................. 25
Elmore Leonards tio skrivregler................................. 26
Skriv rubriker – inte överskrifter................................. 28
Glöm inte bildtexten.................................................... 29
Så börjar du din text................................................... 31
Tänk på vem du skriver för......................................... 34
Skrivkramp................................................................. 35
Så kortar du en text.................................................... 36
Låt skribenten göra jobbet.......................................... 38
Textrespons................................................................ 39
Tjugo råd till en allt bättre skribent..............................41
På webben ................................................................... 45
Några råd för en bra webbtext................................... 46
Webbtext – en checklista........................................... 48
Skriv för att hittas....................................................... 50
Så får du nöjda besökare........................................... 51
Bli en bättre beställare............................................... 53
Så lyckas du med PR på webben.............................. 54
Åtta skillnader mellan papper och webb.................... 56
Så marknadsför du din blogg..................................... 58
Fem råd om sociala medier för nybörjare.................. 62
Så väljer du rätt sociala medier ................................. 64
Att välja webbyrå........................................................ 65

Webbchefens tio budord............................................ 67
Medierelationer ........................................................... 70
Vad är en nyhet?........................................................ 71
När journalisten ringer................................................ 73
När du ringer journalisten........................................... 75
Pressmeddelandet..................................................... 77
Mediernas egen logik................................................. 80
Formulera din berättelse............................................ 81
Debattartikelns ABC................................................... 83
Kriskommunikation..................................................... 89
Bilder ............................................................................ 93
Sju tips till den ovane fotografen................................ 94
Bildreportagets grunder............................................. 96
Så tar du bättre porträtt.............................................. 97
Så redigerar du en bild............................................... 99
Använd bildpolicyn................................................... 100
Lathund för bildredaktörer........................................ 102
Bildanalys................................................................. 103
Fånga din publik........................................................ 104
Opinionsbildning....................................................... 108
Tjugo råd till ovana intervjuare.................................112
Kommunikationsplanen – en lathund......................116
Begriplighetens ABC................................................. 120
Kundtidningen och trovärdigheten......................... 126
Ledarskapets kommunikation................................. 130
Så skapar du bättre möten....................................... 134
Bonus: Tio tips till dig som köper kurser............... 138

Våra utbildningar....................................................... 147
Kommunikation i förändring
– planering och uthållighet ...................................... 149
Kommunikativt ledarskap
– att leda är att lyssna...............................................151
Kriskommunikation
– låt inte krisen bli en katastrof................................. 153
Skriv för webben
– journalistiskt, medieanpassat och interaktivt........ 154
Visuell kommunikation
– bildens betydelse för organisationer och företag.. 156
Presentationsteknik
– var rädd om din nervositet..................................... 158
Social webbprovning
– jobba effektivt med sociala medier....................... 160
Mediecoachning
– hjälp till självstjälp.................................................. 162
Webbstrategi
– webbplatser som ger resultat................................ 163
Grundkurs i medierelationer..................................... 165
Så blir du läst
– skriv journalistiskt.................................................. 166
Om Publik................................................................... 168

500 tips
för bättre
 ommunikation
k

Publik – sidan 13

»Ni är inte kloka – ingen kommer ju att vilja anlita er
om ni skänker bort allt ni kan.«
Sådana reaktioner fick vi när vi första gången berättade om våra planer på den här boken.
Naturligtvis tycker vi precis tvärt om. Vi är fullständigt övertygade om att alla vinner på att vi delar med
oss av våra kunskaper. Och tanken kan inte ha varit
helt fel, eftersom detta är fjärde upplagan.
Som konsult kan du ju välja att tjuvhålla på dina
färdigheter för att på så sätt göra dig oumbärlig hos
kunden. Eller så kan du göra tvärt om: vara generös
med att överföra din kunskap och växa tillsammans
med kunden.
Vi menar att det sistnämnda är långsiktigt bäst för
alla parter. Det blir en växelverkan – samtidigt som
vi delar med oss av våra kunskaper lär vi oss hur våra
kunder tänker och jobbar. Oavsett om vi utbildar sextio webbredaktörer, producerar en företagstidning eller
medietränar en företagsledning så ger detta arbetssätt
bäst resultat.
Om det dessutom vore så att vår samlade kunskap
ryms i en pocketbok på 160 sidor är det nog dags att
fundera på ett karriärbyte.
Detta är nu ingen lärobok i kommunikation, utan
ett komplement till våra utbildningar och en sammanfattning av de lärdomar vi har gjort under våra många
år i branschen. På företagssvenska brukar det kallas för
benchmarking, vilket är ett fint ord för stöld.

Se det här som en liten handbok med tips, checklistor
och annat som är värt att ha i bakhuvudet när du
arbetar som kommunikatör.
Detta är den tredje, omarbetade upplagan av vår
tipsbok. Som en bonus hittar du också på slutet några
rekommendationer för dig som köper utbildningar.
Dessutom hjälper det oss på vägen att förverkliga vår
blygsamma mission: att göra världen lite begripligare
för våra kunder.
Mer om oss kan du läsa på vår webbplats publik.se,
där du även kan beställa våra övriga böcker.

Publik – sidan 15

Skrivtips

GÖR DIN TEXT LÄTTARE ATT LÄSA
Ett rakt och lättfattligt språk ger ett ärligt intryck och
visar respekt för läsaren. Facktermer och fikonspråk gör
tvärtom. Tänk på det här, så grejar det sig:
tips 1

tips 2

tips 3

tips 4

tips 5

tips 6

Skriv enkelt.
Kom ihåg att läsaren är otrogen och lämnar
din text så fort den blir krånglig eller svår att
läsa.
Berätta inte allt du vet.
Koncentrera texten. Läsaren vill förmodligen
inte veta allt.
Skriv för läsarna.
Skriv inte för att imponera på chefen eller
kollegorna. Lämna den skrivkultur som finns
i din organisation.
Underskatta inte läsarens intelligens.
... men överskatta inte hennes förkunskaper.
Formulera din text så att den blir lättläst och
lättförståelig.
Sträva efter »flyt« i texten.
Om en text går snabbt och lätt att läsa är den
också lätt att minnas.
Undvik långa ord.
Ord med mer än femton bokstäver är svåra
att läsa även för vana läsare. Långa ord sänker
läshastigheten. Om vi läser snabbt minns vi
mer av texten.
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tips 7

tips 8

tips 9
tips 10

Undvik symboler.
Undvik förkortningar eller symboler som inte
består av bokstäver. Skriv nio procent – inte
9%. Skriv tolv kronor – inte 12:-.
Skriv aktivt.
Använd helst rak ordföljd och aktiva verb –
subjektet först, därefter predikat och objekt.
Skriv Lasse älskar Lisa – inte Lisa älskas av
Lasse.
Inga bisatser.
Undvik inskjutna bisatser. Och sätt punkt ofta.
Läs texten högt.
Kontrollera »flytet« i din text genom att läsa
den högt för dig själv. Snubbel, stakningar och
tvekan avslöjar svagheterna.

DET ENKLA RAKA SPRÅKET
Att skriva enkelt och lättläst handlar mycket om att
undvika ett antal saker. Till exempel dessa:
tips 11

tips 12
tips 13
tips 14
tips 15

tips 16

tips 17
tips 18

Passiva verbformer.
Skriv »styrelsen har identifierat ett antal åtgärder«, inte »ett antal åtgärder har identifierats«.
Substantiveringar.
Skriv »utbilda«, inte »genomföra utbildning«.
Förkortningar.
osv, m m, bl a, t ex...
Symboler.
§, :-, %...
Långa meningar.
... som den här, med en inskjuten bisats, och
på tyskt vis med verbet sist, är svåra att läsa.
Långa och krångliga ord.
Whiteboardtavelsuddarvätskebehållare är
svårt att läsa.
Inskjutna satser.
Se tips 15.
Versaler.
DET GÅR LÅNGSAMMARE ATT LÄSA
STORA BOKSTÄVER EFTERSOM ORDBILDERNA BLIR MER FYRKANTIGA OCH
LIKNAR VARANDRA.
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tips 19

tips 20
tips 21

tips 22

tips 23

tips 24
tips 25

tips 26

tips 27

Syftningsfel.
»Björks bussresor – ett alternativ till en trevlig
semester.«
Byråkratiska.
»åberopande«, »avseende«, »åsyftande« ...
Källspråk.
Klistra inte in det andra har sagt utan att
anpassa det till läsarens förkunskaper.
Värdeord.
»Bra«, »dåligt«, »fint«, »fult« ... håll dig till
fakta.
Skrytfenor.
»Problemsituationen«, »frågeställningen«,
»nuläget« ...
Tårta på tårta.
»Orsaksfaktorer«, »utvecklingstendenser« ...
Synonymer.
Varför skriva cirkulationsplats när det heter
rondell?
Upprepningar.
»De nyanlända saknade utbildning när de
anlände ...«
»kommer att«.
Skriv »ska«, inte »kommer att«. Eller använd
presens – det fungerar oftast utmärkt.

tips 28

tips 29

tips 30

»man«.
Var tydlig med subjekten. Skriv hellre »vi«,
»jag«, »du« etc – »man« går nästan alltid att
byta ut mot ett personligt pronomen.
»när det gäller«.
Det gör alltid texterna onödigt långa, och kan
bytas ut mot »för«, »vid«, »av«, »om« eller
»till« beroende på sammanhanget.
Märkvärdifieringar.
Om något låter märkvärdigare än vad det
är, ändra. Det heter »köra taxi«, inte »utföra
enskild taxitransport mot kilometeravgift«.
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DEN JOURNALISTISKA PROCESSEN
Tänk så här när du läst ditt källmaterial: Vilka är de viktigaste punkterna som behöver finnas med i min text?
Lista sedan punkterna utan inbördes ordning. Därefter
frågar du dig: Vad av detta är viktigast? Och så sätter du
en etta framför den punkten. Gå sedan vidare med det
näst viktigaste och fortsätt tills allt du valt ut har fått en
siffra framför sig. Sedan sätter du igång att skriva.
tips 31

tips 32

tips 33

Välj.
Vad har jag för syfte med texten? Vad vill jag
säga? Vem skriver jag för? Var ska texten pub
liceras – vilka intressen och bakgrundskunskaper har mina läsare? Välj – och välj bort!
Prioritera.
Värdera informationen. Vad är viktigast?
Var ska jag börja? Var ska jag sluta? I vilken
ordning ska informationen presenteras? Det
viktigaste budskapet till läsarna ska alltid
komma först.
Formulera.
Skriv enkelt och effektivt. Hitta en rytm och
använd ditt eget språk.

tips 34

Kontrollera.
Kolla fakta och namn – få fel påverkar
trovärdigheten så negativt som ett felstavat
namn. Kolla stavning, meningsbyggnad och
kommatering. Leta efter ologiska tankehopp
och obesvarade frågor.
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NYHETSARTIKELN
Det viktigaste beskedet till läsaren ska stå i artikelns
första rad. Sedan fyller du bara på med det näst
viktigaste. Därefter det tredje viktigaste. Och så vidare.
tips 35
tips 36
tips 37
tips 38
tips 39
tips 40
tips 41
tips 42
tips 43
tips 44

Börja med det för läsarna mest intressanta.
Sluta med det minst intressanta.
Skriv för läsaren.
Skriv inte för att imponera på chefen eller
kollegorna.
Besvara frågorna vad, vem, var, när, hur och
om möjligt varför.
Skriv kort.
Berätta inte allt du vet och kan, kill your
darlings!
Skriv enkelt.
Använd ditt eget språk, fastna inte i källans
språk.
Sträva efter flyt i texten – om den är lätt att
läsa högt är den också lätt att läsa tyst och lätt
att minnas.

ELMORE LEONARDS TIO SKRIVREGLER
Den amerikanske deckarförfattaren Elmore Leonard
försöker alltid hålla berättarrösten så osynlig som
möjligt i sina böcker. I tidningen New York Times har
han avslöjat sina skrivregler. De skulle lika gärna kunna
publiceras i en lärobok för kommunikatörer.
tips 45

tips 46

tips 47

tips 48

tips 49

Börja aldrig med en väderbeskrivning.
Om det inte är en persons reaktion på
väder, utan en beskrivning bara för att skapa
atmosfär ska man se upp. Läsaren letar efter
människor.
Undvik prologer.
En prolog är en bakgrund till historien och
den kan du stoppa in var du vill i berättelsen.
Använd aldrig något annat verb än »sa« när
du refererar dialoger.
Replikerna tillhör karaktärerna, verbet är
författaren som lägger sig i. »Sa« är bra
mycket mindre påträngande än »muttrade«,
»flämtade«, »förmanade« eller »ljög«.
Använd aldrig ett adverb för att beskriva
verbet »sa«.
»...tillrättavisade han allvarligt« – att använda
ett adverb på det här sättet (eller nästan på
vilket sätt som helst) är en dödlig synd.
Var ytterst sparsam med utropstecken.
Använd max två, tre stycken på 100 000 ord.
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tips 50

tips 51

tips 52

tips 53

tips 54

Använd aldrig ordet »plötsligt« eller »helvetet
bröt ut«.
Skribenter som använder »plötsligt« tenderar
också att slösa med utropstecken.
Var sparsam med dialekter.
Om man väl börjar stava orden fonetiskt i
dialoger och fylla sidorna med citattecken är
det svårt att sluta.
Undvik detaljerade beskrivningar av personer.
Lär av Hemingway. Läsaren kan känna karaktärer utan en massa adjektiv.
Bli inte för detaljerad i beskrivningar av
platser och saker.
För många beskrivningar stör berättelsens
rytm och flyt.
Försök att stryka stycken som läsaren
tenderar att hoppa över.
Läsaren hoppar inte över dialoger, däremot
för långa stycken av beskrivningar och tankar
som ser ut att innehålla för många ord.

SKRIV RUBRIKER – INTE ÖVERSKRIFTER
Rubriken avgör nästan alltid om läsaren vill läsa texten
som följer. Så lägg stor energi på rubrikerna. Ett enkelt
sätt att få till en rubrik är att använda rak ordföljd. Det
betyder att subjektet går före predikatet, till exempel
»solen går upp«. Solen är subjektet. Går är predikatet. I
en rubrik måste något hända. »Snövit och de sju dvärgarna« är ingen rubrik. Det är en överskrift. »Styvmor
förgiftade dottern« är en rubrik.
Rubriken ska:
tips 55
tips 56
tips 57
tips 58
tips 59
tips 60
tips 61

Vara sann inför texten – inte inför lagen eller
Gud.
Vara aktiv – någonting händer, en rörelse, ett
skeende.
Vara konkret – ju mer specifik, desto bättre.
Locka till läsning.
Klargöra vem som sagt vad.
Undvika frågetecken.
Undvika utropstecken.
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GLÖM INTE BILDTEXTEN
Bildtexten är bland det mest lästa och sämst skrivna,
har någon sagt. Och det ligger något i det. Vi slarvar ofta
med orden kring bilden, trots att vi vet att de har högt
läsvärde. Ofta är de avgörande för att våra bilder ska bli
begripliga och engagera läsaren.
Bildtexten ska:
tips 62

tips 63

tips 64

tips 65
tips 66

tips 67

tips 68

Locka till läsning.
Utnyttja det faktum att många läser bild
texten.
Vara pang på!
Hitta det som »finns i bilden« och försök
beskriva det.
Tillföra något nytt.
Låt inte bildtexten beskriva enbart vad bilden
innehåller.
Ha täckning i artikeln.
Använd texten för att skapa dynamik.
Namnge människor.
Glöm inte att skriva för- och efternamn och
gärna yrke på dem som är med på bilden.
Korrekturläsas.
Även bildtexten ska vara korrekt och faktagranskad.
Dessutom: fråga fotografen.
Be fotografen ta reda på mer information
kring det hon eller han fotograferar.
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SÅ BÖRJAR DU DIN TEXT
Ingressen ska vara kort och innehålla det viktigaste i din
text – det är här det avgörs om läsaren ska fortsätta läsa.
Helst ska ingressen svara på frågorna när, var, hur, vem,
vad och helst även varför. Den viktigaste informationen
– själva händelsen eller konsekvensen av ett beslut –
bör stå i första raden. Och kom ihåg att använda ett så
enkelt språk som möjligt. Ingresser kan vara:
tips 69

Rakt konstaterande.
Fungerar bra i nyhetstexter. Det viktiga först
utan stilistiska piruetter. Tre meningar besvarar allt vi egentligen behöver veta.
»En värdetransport rånades på förmiddagen
i Hallunda sydväst om Stockholm. En ensam
gärningsman hotade en väktare med yxa och
fick med sig påsar med mynt. Ingen misstänkt
hade gripits sent på kvällen.«

tips 70

tips 71

Ett uttalande.
Ett citat är ett vanligt och enkelt sätt att börja
en text. Journalister kallar det för pratminus
på grund av det streck som inleder texten i
stället för citattecken.
»– Det här kommer att gå åt helvete. Det
var det sista Kajsa Björk sade innan hon och
hennes kollegor stormade den ockuperade
ambassaden. Tjugo minuter senare kunde hon
konstatera att hon hade haft fel – operationen
genomfördes perfekt, utan att en enda män
niska kom till skada.«
Bekräftelse med uttalande.
Börjar med ett konstaterande som omedelbart
bekräftas eller kommenteras av ett pratminus.
»Hundratals ungdomar kan tvingas sluta med
sin idrott pingis. Deras träningslokal i Folkets
hus ska göras om till replokal för rockband.
– Detta är en katastrof, säger Benke Åberg,
ordförande i Umeå Bordtennisklubb.«
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Motsatsförhållande.
Skapar kontrast och spänning genom att ställa
dåtid mot nutid, problem mot lösning eller
liknande jämförelser.
»Förr: Flera verksamheter och tunga förluster.
Nu: Marknadsledande transportföretag på
starkt uppåtgående och årets miljöföretag. Bil
spedition har omstrukturerats och koncentre
rats på kärnverksamheten: transport, spedition
och logistik.«
tips 73
Punktlösning.
Passar bra när materialet är stort och när man
snabbt vill ha fram det viktigaste.
» • En vinst för koncernen på åtta miljoner
kronor, eller drygt tjugo procent.
• En fördubblad omsättning för lokal
kontoret i Finspång.
• En kraftigt ökad efterfrågan inom division
Medieträningar.
• En fortsatt låg personalomsättning.
	Det är några av de nyheter som presenterades
vid Publiks bolagsstämma igår eftermiddag.«
tips 72

TÄNK PÅ VEM DU SKRIVER FÖR
Att skriva effektivt är att ta läsarnas parti. Så försök
se din text som läsaren ser den. Låtsas att du är »tant
Agda i Angered« eller »farbror Nisse i Nora« då du läser
din text. Det gör man på våra dagstidningar. Och det
fungerar.
Läsaren frågar sig:
tips 74
Vad vill de mig?
tips 75
Vad vill de att jag ska göra?
tips 76
Vilka alternativ har jag?
tips 77
Hur gör jag och hur svarar jag?
Du ska fråga dig:
Varför skriver jag?
tips 79
För vem skriver jag?
tips 80
Vad vill jag att läsaren ska veta eller göra?
tips 78
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SKRIVKRAMP
Tänk på den du skriver för så slipper du skrivkramp.
När du vet vem du skriver för, då vet du också vad som
är viktigast och var du ska börja. Fyll sen på med det
näst viktigaste, det tredje viktigaste och så vidare.
Tänk på att:
tips 81
Skaffa alla fakta och underlag du behöver
innan du börjar skriva din text.
tips 82
Bearbeta ditt material när du har det i färskt
minne, inte tre veckor senare.
tips 83
Berätta för någon vad du tänker skriva om.
tips 84
Om du inte kommer igång, börja med ett bra
citat.
tips 85
Om inget annat hjälper: börja skriva planlöst
– då hittar du snart en infallsvinkel.

SÅ KORTAR DU EN TEXT
Underbart är kort. Och nästan alla texter är för långa. Så
stryk ner och förenkla. Gör två korta av en lång. Notiser
är tidningarnas mest lästa texter.
tips 86

tips 87

tips 88
tips 89

tips 90

tips 91

Låt skribenten själv göra jobbet.
När du lägger ut ett skrivjobb: var noggrann
med att förklara textens syfte, var den ska
publiceras och hur lång den ska vara.
Var överens om uppdraget.
När du ska redigera en text: är det ok att du
stuvar om i texten eller ska du bara korrekturläsa och leta stavfel?
Välj och välj bort.
Vad är syftet med texten? Vad är viktigast?
Tänk journalistiskt.
Strukturera så att det viktigaste kommer först
och prioritera sedan i fallande viktighetsgrad.
Skriv om.
Om du behöver korta rejält i en text, skriv om
den från början i stället för att redigera i den
befintliga texten.
Redigera.
Måste allt verkligen vara med? Hänger
materialet ihop? Kanske det ska vara två
kortare artiklar i stället?
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tips 92

tips 93

Stryk bakifrån.
Om texten är rätt disponerad kan du börja
med att stryka från slutet.
Motverka mångordighet.
Leta efter onödiga förstärkningar, modeord
och förlängningar. Ta bort alla ord som inte
behövs.

LÅT SKRIBENTEN GÖRA JOBBET
Massor av tid och energi går åt till att förkorta och
skriva om andras artiklar – allt på grund av att du var
otydlig när du beställde texten. En tydlig uppdragsspecifikation sparar många timmars onödigt arbete,
samtidigt som både skribenten och du själv kan stå för
det som publiceras. Fundera över:
tips 94

tips 95

tips 96
tips 97

tips 98
tips 99
tips 100

Mål och syfte.
Varför ska texten publiceras? Vad vill du
uppnå?
Målgrupp.
Vem ska läsa texten? Vilka förkunskaper har
hon?
Vinkel.
Vilket är huvudbudskapet?
Omfång.
Om skribenten vet hur många tecken artikeln
får vara sparar det mycket redigeringsarbete.
Deadline.
När ska texten levereras?
Kostnad.
Kom överens om priset i förväg.
Bilder.
Vems ansvar är det att beställa bilder? Ska
skribenten kontakta fotograf?
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TEXTRESPONS
När du ska gå igenom och ge återkoppling på en text
finns det en hel del saker att tänka på, för att texten ska
bli lätt att ta till sig för läsaren. Här är några frågor som
det kan vara bra att utgå från.
tips 101
tips 102

tips 103

tips 104

tips 105
tips 106

Har texten ett tydligt syfte?
Gör den sitt jobb?
Vem ska läsa texten?
Vad har hon för förkunskaper? Vad vill hon
veta?
Finns det en slagkraftig inledning?
Är de första meningarna intressanta? Blir du
lockad att läsa vidare?
Har texten ett bra flyt?
Hur är språket och meningsbyggnaden?
Prova gärna att läsa texten högt! Om du
stakar dig så gör även mottagaren det.
Är texten logiskt strukturerad?
Kommer saker i rätt ordning?
Passar stilen och tonfallet för innehållet?
Har texten en ton och ett tilltal som känns
bra?

tips 107

tips 108

tips 109

Finns det några »pärlor« i texten?
Alltså finesser som gör att den håller läsarens
intresse uppe? Det kan handla om ett citat, en
liknelse, en tankeväckande kommentar eller
en skiftning i tempo.
Har texten en tydlig avslutning?
Finns det en tydlig »punkt«? Eller dyker det
upp en massa nya frågeställningar och nya
tankar och idéer mot slutet?
Är texten korrekt?
Stämmer alla fakta? Felaktiga uppgifter sänker
hela textens trovärdighet, även om de skulle
råka vara oviktiga för innehållet.
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TJUGO RÅD TILL EN
ALLT BÄTTRE SKRIBENT
Kommunikation i skrift är inte svårt – det handlar till
stor del om ett enkelt hantverk. Här är några råd som
hjälper dig på vägen. En punktlista som sammanfattar
punktlistorna på föregående sidor.
tips 110

tips 111

tips 112

tips 113

tips 114

tips 115

Ta till dig Birger Normans ord: »Klarhet är
språkets liv och solidaritet med både saken
och läsaren.«
Var medveten om att förutsättningarna för
kommunikation förändrats i grunden.
Vi har gått från ett samhälle präglat av brist
på information till ett samhälle präglat av
överskott på information.
Inse: Att kommunicera innebär att ta ansvar.
Att inte kommunicera innebär ett lika stort
ansvar.
Myndigförklara dig själv.
Du kan skriva. Du har ett eget språk. Använd
det och försök inte att låta som du tror att det
ska låta.
Myndigförklara läsarna och lyssnarna.
Underskatta aldrig deras intelligens men
överskatta aldrig deras förkunskaper.
Fokusera mottagaren.
Vem skriver du för? Fokusera ämnet. Vad
handlar detta om? Vad är viktigast? Förstå!

tips 116

tips 117

tips 118

tips 119

tips 120

tips 121
tips 122

tips 123
tips 124
tips 125

Förstå att det inte finns något samband
mellan ett dokuments längd och dess substans
och trovärdighet.
Nio av tio texter är för långa.
Börja med det som är viktigast för läsaren.
Det vill säga: skriv i den ordningsföljd som
du talar.
Lägg mycket energi på textens start.
Det är här du ska fånga läsarens uppmärksamhet. Du får inte en andra chans.
Skriv svenska.
Inte byråkratiska, corporate bullshit eller
svengelska.
Om du kör fast: berätta högt för någon vad du
tänker skriva.
Ett annat sätt är att bara skriva planlöst så
kommer du igång.
Besvara frågorna vad, när, var, hur, vem,
varför.
Läs din egen text högt.
Du hör om meningar är för långa och om
texten innehåller ord som känns onaturliga
och försvårar läsningen.
Låt alltid en kollega läsa din text.
När du skriver rubriker – tänk på »SAK«.
En rubrik ska vara Sann, Aktiv och Konkret.
Skriv rubriker, inte överskrifter.
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tips 126

tips 127

Arbeta för att få distans till dina texter:
Läs andras texter. Ta ställning och försök se
metoderna.
Ett bevis på att det går att säga mycket med få
ord: »Allt vad I viljen att människorna skola
göra eder, skolen I ock göra dem.« Tretton ord,
som sammanfattar hela bibelns drygt en miljon ord. Vad mer finns att tillägga? Möjligen:
»Skrivandet är ett hantverk som var och en kan
lära sig. Somliga kan utveckla hantverket till
konst, andra inte. Men världen behöver såväl
duktiga hantverkare som konstnärer.«
(Sven Wernström, Skrivandets hantverk)

På webben

NÅGRA RÅD FÖR EN BRA WEBBTEXT
Att skriva för webben handlar i grunden om att skriva
bra, att få till en text som fäster hos läsaren. Samtidigt
ställer mediet nya krav på skribenten.
tips 128

tips 129

tips 130

tips 131

Skriv för läsaren.
Ha en tänkt läsare och anpassa texten efter
hennes kunskaper. Skriv med ett tilltal som
passar henne.
Skriv för mediet.
Använd många stycken – och ge texten
mellanrubriker. Skapa överskådlighet med
listor och markeringar. Skriv alternativa texter
för bilder.
Skriv interaktivt.
Utnyttja hypertextens möjligheter. Länka
vidare till närliggande eller djupare innehåll.
Inbjud till dialog – ge besökaren en chans att
ställa frågor och ge synpunkter. Lägg tid på att
formulera bra och informativa länktexter.
Skriv konkret.
Använd den journalistiska metoden – ta
det viktigaste först i rubrik, ingress, mellan
rubriker och brödtext. Ge konkreta exempel
på abstrakta resonemang. Stöd din text på
fakta. Gör texten begriplig genom att förklara
svåra ord och begrepp.
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tips 132

tips 133

Skriv personligt.
Skriv direkt till läsaren. Använd »du«, inte
»Ni«. Var inbjudande och öppen för kontakt.
Skriv korrekt.
Använd ett korrekt språk. Undvik engelska
termer, byråkratspråk, »corporate bullshit«
eller modeord. Redigera enligt samma princip
på alla sidor. Följ organisationens stilguide
(om ni inte har någon så skaffa en).

WEBBTEXT – EN CHECKLISTA
Effektivare webbtexter får du om du har en lista som
redaktionen stämmer av texter mot innan publicering.
Riktlinjerna kan naturligtvis se olika ut.
tips 134

tips 135

tips 136

tips 137

tips 138
tips 139

tips 140

Är texten anpassad för läsning på skärm? Har
du delat upp texten? Kan läsarna överblicka
den?
Är texten effektiv? Ger texten sammanhang?
Framgår ditt budskap? Finns det tillräckligt
med bakgrundsinformation? Länkar du till
relaterade dokument och webbplatser?
Kommer det viktigaste först? Ger du läsaren
chansen att direkt avgöra om innehållet intresserar henne? Lyfter du fram det oväntade
eller speciella?
Är texten konkret? Tar du upp fakta som
underbygger dina slutsatser? Kompletterar
du abstrakta resonemang med konkreta
exempel?
Är texten rätt för din målgrupp? Passar ämnet? Förstår läsaren facktermerna?
Är texten trovärdig? Stämmer fakta? Är urvalet av information korrekt? Har du kontrollerat att texten inte innehåller syftningsfel?
Är språket korrekt? Har du kontrollerat stavning och meningsbyggnad?
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tips 141

tips 142
tips 143

Är språket bra? Är meningarna lagom långa?
Har du använt begripliga synonymer till svåra
ord och svengelska uttryck?
Är sidtiteln bra? Beskriver den sidans innehåll? Finns viktiga nyckelord med?
Får texten avsedd konsekvens? Kommer
besökaren att göra ett köp, klicka på en länk,
ladda ner ett dokument eller agera på något
annat sätt som du önskar?

SKRIV FÖR ATT HITTAS
Sökmotoroptimering låter krångligt, men det behöver
inte vara det. Utgå från webbplatsens målgrupp och
arbeta aktivt med dess innehåll. Det gör din webbplats
synlig hos webbens sökmotorer.
tips 144
tips 145
tips 146
tips 147
tips 148
tips 149
tips 150
tips 151

tips 152

tips 153
tips 154

Välj nyckelord medvetet och strukturerat.
Ge sidans titel ett bra innehåll.
Skapa en sida för varje tema.
Arbeta aktivt med innehåll i rubriker och
brödtext.
Skriv alt-texter till dina bilder.
Öka din länkpopularitet.
Redigera överskådligt.
Använd metataggar rätt – låt »keyword«
komplettera innehållet, och låt »description«
beskriva det kortfattat.
Skaffa dig rätt tekniska förutsättningar, ta
reda på vilka tekniska lösningar som skapar
problem.
Ha tålamod.
Försök inte lura sökmotorerna med en överdriven användning av nyckelord.
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SÅ FÅR DU NÖJDA BESÖKARE
Det första intrycket är avgörande för vad vi tycker
om en webbplats. Här är tio saker att tänka på, för att
minska risken att göra besökaren förvånad, förvirrad
eller förbannad.
tips 155

tips 156

tips 157

tips 158

tips 159

Lova inte för mycket.
Om webbplatsen har en hög ambitionsnivå
gäller det att leva upp till det man lovar.
Gör det enkelt att hitta.
Många webbplatser har en ologisk navigering
och en krånglig struktur, ofta beroende på att
den inte är byggd för att växa i. Botemedlen
är konsekvens, tester och att göra rätt från
början.
Använd ett genomtänkt språk.
Orden på din webbplats är avgörande för
hur den uppfattas. Det är språket, tonen eller
tilltalet som gör besökaren förvirrad eller
förbannad, ledsen eller trött.
Prioritera ditt innehåll.
Om allt innehåll presenteras som lika viktigt
blir webbplatsen svåröverskådlig och platt. En
bra webbplats vågar värdera och prioritera
informationen åt besökaren.
Publicera kontaktinformation.
Dina besökare vill ha kontakt med människor,
inte med info@foretaget.se.

tips 160

tips 161

tips 162

tips 163

tips 164

Se till att sökfunktionen fungerar.
De flesta webbplatser har en sökfunktion
men den fungerar sällan bra. Lösningen är en
kombination av god teknik och ett genomtänkt indexerings- och kategoriseringsarbete.
Använd bra bilder.
Bilden är ett sorgebarn på webben. Här finns
ett överflöd av rena dekorationsbilder, genre
bilder och reklambilder direkt ur design
manualen. Se till att bilderna stödjer det ni vill
säga och glöm inte bildtexterna.
Blanda inte gammalt och nytt.
Datera innehållet, markera när det uppdateras
och se till att webbplatsen städas kontinuerligt.
Var lite roligare.
Kul är en underskattad vara på webben. En
mix av allvar och kul, stort och smått, högt
och lågt, gör webbplatsen spännande och
omväxlande.
Ge innehållet rätt sammanhang.
Den stora utmaningen för morgondagens
webbplatser är att ge det växande innehållet
rätt sammanhang. Gör vi det så stödjer vi
besökarens närvaro med mer information,
mer relaterat material och mer länkar.

Publik – sidan 53

BLI EN BÄTTRE BESTÄLLARE
Grunden till en bra text läggs av redaktören. Ett sätt att
få bättre material till en webbplats är att börja med sig
själv: att bli en bättre beställare. En uppdragsspecifikation minskar risken för missuppfattningar och stödjer
det redaktionella arbetet i stort. Specificera:
tips 165

tips 166
tips 167

tips 168

Fakta.
Författare, omfång, språk, publicering,
leveransdatum.
Ämne.
Avgränsning, vinkel, syfte.
Webbanpassning.
Rubrik: skriv en informativ rubrik, gärna med
nedryckare (underrubrik).
Ingress: ska vara intresseväckande och spegla
artikelns innehåll, högst 250 tecken inklusive
blanksteg.
Brödtext: ska delas upp i korta stycken.
Mellanrubriker: gärna många och
informativa.
Och framför allt: glöm inte tips på länkar och
relaterad information.
Ansvarig.
Redaktörens namn, e-post och telefon.

SÅ LYCKAS DU MED PR PÅ WEBBEN
Kommunikation på webben är ett samtal. Och i ett
samtal gör sig många röster hörda – kända som okända,
stora som små, etablerade som oetablerade. För att vara
en del av konversationen ska du ta mångfalden av röster
på allvar. Du måste också inse att samtalet inte alltid
förs på dina arenor.
tips 169

tips 170

tips 171

tips 172

Lyssna.
Lyssna först, prata sedan. Tro inte att du vet
allt om din publik. Snappa upp vad som sägs
i digitala medier om ditt företag, dina kunder
och din bransch. Skapa en omvärldsbevakning som guidar dig i myllret av röster.
Samtala. Pracka inte på människor budskap
utan var enkel och trovärdig. Eftersträva ett
personligt tilltal, utan att glömma bort vem
du representerar. Predika inte.
Våga fråga.
Dra dig inte för att fråga din publik vad de
är ute efter. Inbjud till dialog. Och ta sedan
dialogen på allvar.
Stick ut.
Erbjud någonting unikt. Konkurrensen är
hård och varför ska någon komma till just
dig? Varför ska de lyssna på dig?
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tips 173

tips 174

Luras inte.
Hemligheter kommer alltid ut och i dag
sprids rykten – sanna och osanna – blixtsnabbt. Vill du att vännerna ska stanna?
Lova inte mer än du kan hålla.
Börja hemma.
All kommunikation startar på hemmaplan.
Se till att den interna kommunikationen
är snabb, entydig och trovärdig. Skapa en
organisation och ett arbetssätt som är tydligt,
snabbt och lyfter fram människor som är vana
att agera på webb och i sociala medier.

ÅTTA SKILLNADER MELLAN PAPPER OCH
WEBB
För att bli en bra webbpublicist måste du känna till mediets egenskaper. Då våra besökare till 90 procent är på
vår webbplats för att läsa texter har vi mycket att lära av
det äldre hantverket. Ofta mer än vad vi tror. Samtidigt
måste vi förstå och utnyttja de avgörande skillnaderna.
tips 175

tips 176

tips 177

tips 178

Överblick.
På webben är en mycket mindre del av
»produkten« synlig.
Snabbhet.
Möjligheten att på några sekunder kunna
publicera information, med global täckning,
ställer nya krav på både organisation och
webbredaktör.
Avsändarkontroll.
Vi har mindre kontroll på kommunikationens
presentation (upplösning, webbläsare, operativsystem med mera) och mindre kontroll
över dess spridning.
Erfarenhet.
Vi känner igen de flesta pappersprodukterna.
På webben finns färre etablerade konventioner och standarder.
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tips 179

tips 180

tips 181

tips 182

Kommunikation.
Webben är ett medium som bygger på och
uppmuntrar snabb kommunikation.
Produktion.
Webben är ett snabbt – och också billigt – sätt
att publicera.
Läsesituation.
Pappersprodukten sägs ofta vara en »kulturbärare«. Vi tar med den, kan läsa den överallt.
Webben är bunden till datorn – men detta
är under snabb förändring, då vi i allt större
utsträckning läser nyheter i mobiltelefonen
och andra nya medier.
Läsbarhet.
De flesta tycker det är svårt att läsa längre
texter på skärm då upplösningen är lägre.
Skärmen står ofta på ett skrivbord, längre bort
än vi skulle hålla en bok eller tidning.

SÅ MARKNADSFÖR DU DIN BLOGG
Att starta en blogg kan kännas som att bjuda in till den
där festen ingen kom på – tiden då det räckte med att
»börja blogga« för att få uppmärksamhet är sedan länge
förbi. Det finns flera hundra tusen bloggar i Sverige och
konkurrensen om läsarna är stenhård. Men det går att
nå ut – vad som krävs är att du tänker igenom vad du
vill och hur mycket du är beredd att engagera dig.
tips 183

tips 184

Försök sticka ut.
Var personlig och försök hitta ett unikt
innehåll i stället för att skriva som alla andra.
Ännu en blogg som består av »i dag vet jag
inte vad jag ska skriva om ...« gör ingen glad.
Håll dig till ämnet, men bjud på oväntade och
spännande inlägg inom ramarna.
Skriv rubriker.
Skriv rubriker som lockar till läsning, inte
överskrifter (se sidan 28). Tänk på att din
rubrik även ska fungera i fler sammanhang
än på papper: Google, RSS-flöden och olika
sociala medier.
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tips 185

tips 186

tips 187

tips 188

Var uthållig.
För de flesta tar det tid att få läsare. Människor måste hitta dig helt enkelt. Du ska bli
en del av samtalet där ute och din blogg ska
börja synas i sökmotorer och bloggportaler.
Ger du inte upp så blir belöningen snart fler
besökare, vilket i sin tur ofta ger ännu fler
besökare.
Var engagerad – och engagera besökarna.
Det är alltid roligare att läsa en blogg där det
finns en avsändare som brinner för sitt ämne
än en slentrianmässigt redovisande blogg.
Tala med besökarna och be dem komma med
input. Ställ frågor. Erbjud något i gengäld.
Be om tips och kommentarer.
Skapa dialog.
Uppmuntra till dialog. Det ska synas och kännas i kommentarerna att det finns ett intresse.
Uppdatera, uppdatera och uppdatera.
En välbesökt blogg tappar snabbt besökare
om det blir uppehåll i två till tre dagar, och
efter någon månad räknas den som »död«.
Tänk på att du inte alltid behöver publicera
en ny uppsats. Ett riktigt bra länktips, en vass
kommentar eller en genomtänkt reflektion
räcker ofta.

tips 189

tips 190

tips 191

tips 192

Anmäl bloggen till sökmotorer, blogglistor
och bloggportaler.
I princip kan du inte spamma tillräckligt med
ditt alster, i synnerhet inte i början. Om du
bara gör det med smak och finess reagerar
ingen negativt.
Skaffa länkkompisar.
Var generös med att länka vidare till tips,
råd och rön som är anpassade till bloggens
målgrupp. Nätverkande är A och O i bloggvärlden. Använd dina sociala nätverk och se
till att pinglistan i ditt bloggverktyg är aktuell
och korrekt ifylld.
Skapa RSS-strömmar.
Utnyttja Twingly, Delicious, Google Reader
och andra share this-funktioner för att vara
en del av bloggosfären.
Använd flera kanaler.
Du har säkert andra kanaler eller mötes
platser där du kan marknadsföra din blogg.
En webbplats, forum, Twitterkonto, Facebook
och så vidare. Ett enkelt trick är att ha adressen med i din e-postsignatur.
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tips 193

tips 194

Moderera bara i efterhand.
Moderering gör att de flesta besökare upplever en känsla av censur och att det inte är
lönt att komma tillbaka. Moderera dumheter
i efterhand, men se till att du har koll på
kommentarerna. Svara snabbt och led gärna
diskussionen vidare. Uppmuntra dem som
bryr sig om dig.
Skaffa ett eget domännamn.
Med ett eget namn står du ut i mängden. Dels
har du fördel framför alla webbtjänster som
körs via mediehusens portaler, dels får du en
extra chans att skapa uppmärksamhet.

FEM RÅD OM SOCIALA MEDIER
FÖR NYBÖRJARE
Sociala medier har på 2010-talet blivit en utmaning för
de flesta större organisationer. Men sociala medier är ett
vitt begrepp. Var ska man finnas någonstans? Hur ska
man kommunicera? Och varför?
tips 195

tips 196

tips 197

Vad vill jag säga?
Utgå från budskapet, inte kanalen. Är det
verkligen meningsfullt att mitt företag har en
sida på Facebook? Är det inte bättre att chefen
bloggar eller att vi affischerar på stan?
Ta fram en policy.
Vad får vi säga – och vad får vi inte säga? Hur
hanterar vi mothugg och kommentarer? En
social mediepolicy är viktig, inte minst inför
eventuella kriser. Formulera den som en enkel
checklista, som regelbundet uppdateras och
utvärderas.
Sikta inte för högt.
Många organisationer startar bloggar, Facebookgrupper, Twitterkonton och en massa
annat, men orkar inte uppdatera alla sidorna.
Resultatet blir att besökarna försvinner – och
de kommer inte tillbaka. Sikta inte högre än
du klarar av.
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tips 198

tips 199

Hitta ambassadörerna.
Identifiera vilka i er organisation som är
intresserade av att använda sociala medier,
och ge dem stöd och uppmuntran. På sikt
kommer det att få igång de samtal som är
poängen med den sociala webben.
Bestäm vem som gör vad.
Se till att ha en tydlig ansvarsfördelning.
Annars kommer sidorna att gapa tomma och
försvinna ut i cyberrymden.

SÅ VÄLJER DU RÄTT SOCIALA MEDIER
Sociala medier är ett begrepp som skapar osäkerhet hos
många av oss. Hur ska vi uttrycka oss där ute? Och vilka
kanaler ska vi välja för vår kommunikation i sociala
medier?
Ett bra sätt att hitta en struktur och välja rätt kanal, är
att skapa ett handlingsark med rubriker som omfattning, målgrupp, mätning, strategi och ansvarig. Här är
några inledande frågor för att komma igång.
tips 200
tips 201
tips 202
tips 203
tips 204
tips 205
tips 206
tips 207
tips 208
tips 209
tips 210
tips 211

På vilket sätt kan kanalen stödja vårt varumärke?
Vad är rätt innehåll för den här kanalen?
Vilka personer är mest lämpade för att kommunicera i den här kanalen?
Vilka frågor ska vi prioritera?
Hur får vi besökarna att hitta oss?
Hur uppmuntrar vi länkar från andra källor?
Vad måste vi göra för att hittas i sök
motorerna?
Hur uppmuntrar vi kommentarer och
medverkan?
Hur marknadsför vi kanalen på webben?
Hur marknadsför vi kanalen i tryck eller i
annan reklam utanför nätet?
Hur hanterar vi heta ämnen, svåra frågor,
negativ PR och konsumentaktivism?
Får innehållet i kanalen inflytande om det
hänvisas till från andra kanaler?
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ATT VÄLJA WEBBYRÅ
Att välja konsulter är svårt – och att välja webbyrå kan
vara ännu svårare, eftersom de sitter på kunskap som
du själv oftast saknar. Dessutom är deras metoder och
priser väldigt olika.
tips 212

tips 213

tips 214

tips 215

tips 216

tips 217

Bjud in flera byråer.
Bjud in tre till fem intressanta byråer – inte
för många, inte för få. Låt dem presentera sig
själva och framför allt vad de kan göra för er.
Ge dem ett bra underlag.
Ge dem ett genomtänkt material att arbeta
med. Vad vill ni veta om dem? Hur jämför ni
olika byråer?
Vilka är deras styrkor?
Ta reda på vad de är bra respektive mindre
bra på: webbkoncept, utveckling, drift, förvaltning och så vidare.
Vilka lösningar använder de?
Låt dem beskriva vilka lösningar och system
de helst arbetar med.
Ta referenser.
Prata med de referenser som webbyrån
använder – och gärna även med några av de
kunder de inte nämner.
Träffa rätt personer.
Se till att nyckelpersonerna som presenterar
byrån är de som sedan ska arbeta i projektet.

tips 218

tips 219

tips 220

tips 221

tips 222

Vilken metod använder de?
Ta reda på vad deras arbetsmetoder innebär
för er i praktiken.
Gör en tydlig kravspecifikation.
Vad ingår i deras uppdrag: migrering, utbildning, innehåll, testning, implementering? Var
noggrann med att beskriva vilken dokumentation ni vill ha under och efter projektet.
Kräv kvalitetssäkring.
Låt webbyrån redovisa hur de säkerställer
kvalitet i system och i projektet. Be dem tydligt beskriva hur de tänker genomföra projektet: roller, ansvar, tidplan och dokumentation.
Vem gör vad?
Använder byrån underkonsulter? Vilka? Och i
vilka delar av projektet?
Se till att ni förstår offerten!
Nagelfar offerten och kräv förtydliganden där
du inte förstår. Annars riskerar projektet att
bli betydligt dyrare än du räknat med.
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WEBBCHEFENS TIO BUDORD
Förutom vanliga ledaregenskaper finns det en del framgångsfaktorer som är specifika när du leder en webb
redaktion. Till exempel dessa våra tio budord.
tips 223

tips 224

tips 225

tips 226

Du ska se till att webbredaktionens roll är
tydlig.
Förankra redaktionens uppgift i ledningen.
Skapa realistiska mål och utmanande visioner
för arbetet.
Du ska ge webbredaktionen rätt resurser.
Planera och tidsätt alla aktiviteter. Lämna inte
dina webbredaktörer i sticket med uppdrag
utan tid eller uppgifter utan mandat. Att
skriva en bra webbtext är inget lunchknäck.
Du ska stödja webbredaktionens nätverk.
Skapa goda relationer mellan dig och dina
webbredaktörer, och redaktörerna emellan.
Skaffa informationslämnare inom och utanför
organisationen så att du vet vad som händer.
Du ska se till att webbredaktionen har en bra
mix av människor och kunskap.
En blandning av kommunikatörer, skribenter,
webbutvecklare och tekniker fungerar ofta
bäst.

tips 227

tips 228

tips 229

tips 230

tips 231

Du ska se till att webbredaktionen har goda
relationer med era tekniker.
För att webbplatsens innehåll och tjänster ska
fungera – ha en nära och öppen dialog med
IT-avdelning och webbutvecklare. Ha tekniker
med från början i stället för att lägga tid på
komplicerade kravspecifikationer.
Du ska se till att webbredaktionens dörr står
öppen.
Utnyttja webbens möjligheter till dialog och
interaktivitet. Och se till att ta hand om den
respons ni får.
Du ska ständigt utvärdera webbplatsen.
Skaffa enkla verktyg för att utvärdera
webbplatsen, och gör det kontinuerligt. Ta
fram, diskutera och analysera statistiken. Låt
besökarna få tycka till. Om det finns resurser,
låt utomstående konsulter hjälpa till.
Du ska förse webbredaktionen med verktyg.
Tillhandahåll praktiska och effektiva hjälp
medel som bildbank, textarkiv och tjänster för
omvärldsbevakning.
Du ska se till att webbredaktionen har
effektiva riktlinjer.
En kraftfull webbredaktion behöver gemensamma värden och ett gemensamt arbetssätt.
En redaktionell policy, en stilguide och en
bildpolicy ger stöd och riktning i vardagen.
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tips 232

Du ska ge webbredaktionen tid att utvecklas.
Se till att redaktionen får tid att reflektera,
analysera och utveckla sitt arbete. Inventera er
kompetens och utbilda er i de områden ni vill
förbättra. Var uthållig.

Medie
relationer
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VAD ÄR EN NYHET?
En nyhet ska beröra och uppröra, vara oväntad och
ovanlig – för att en nyhet ska få stort genomslag krävs
flera olika faktorer. Att presentera en nyhet så att den
når ut på bästa sätt kräver erfarenhet, kunskap och
magkänsla. Här är journalisternas nyhetsvärderingar.
De kommer aldrig att anpassa sig efter dina.
tips 233

tips 234

tips 235
tips 236
tips 237

tips 238

tips 239

Ovanligt.
Sticker ut i det stora nyhetsflödet – att solen
gick upp i morse är ingen nyhet.
Oväntat.
Berör alltid mer än det förväntade. »Hund bet
man« är ingen nyhet. »Man bet hund« är det.
Okänd utgång.
Väcker vår nyfikenhet.
Konflikt.
Kittlar intresset.
Närhet.
Det gäller både geografisk, kulturell och social
närhet – läsaren känner större identifikation
vid större närhet.
Personifiering.
Människor är alltid intressantare än siffror
och hårdfakta.
Betydelse för läsaren.
Hur berörs jag personligen? Vad får det inträffade för effekt?

tips 240

Bildmässigt.
Bilder väcker känslor. Och en bra bild säger
mer än tusen ord. Eller?

Publik – sidan 73

NÄR JOURNALISTEN RINGER
Bli inte överrumplad och ljug aldrig – det är två grundregler vid kontakten med journalister. Ditt beteende när
du blir uppringd av en reporter är ofta helt avgörande
för hur du och ditt företag framställs, inte minst vid
kriser.
tips 241

tips 242

tips 243

tips 244

tips 245

tips 246

Ta reda på varför.
I vilket sammanhang ska dina kommentarer
användas?
Hänvisa till någon annan.
… om någon annan är mer lämpad att svara
på frågan.
Ta det lugnt.
Be att få återkomma om tio minuter så att du
hinner uppdatera dig om vad som har hänt
och tänka igenom vad du ska svara.
Håll din del av överenskommelsen.
Om du har lovat att ringa tillbaka inom tio
minuter så gör också det.
Gör upp villkor i förväg.
Be att få se hela texten eller de delar av den
där du citeras.
Ljug aldrig.
Både små och stora lögner är förödande,
och sanningen kommer alltid fram förr eller
senare.

tips 247

tips 248

tips 249

tips 250
tips 251

tips 252

Spekulera inte.
Håll dig till fakta och svara bara på frågor
inom ditt eget ansvarsområde. Kommentera
inte saker om du är osäker.
Prata inte »off the record«.
Ge ingen information i förtroende – »oss
emellan« existerar inte.
Tala i rubriker.
Framhåll det du tycker är viktigt i sammanhanget, ha ett huvudbudskap.
Visa entusiasm och empati.
Först människor, sedan siffror.
Använd ditt sunda förnuft.
Du kommer långt med att vara dig själv och
använda förnuftet.
Ge fotografen tid.
Om du blir fotograferad, ge fotografen den
tid hon behöver. Visa respekt för journalistens
och fotografens arbete.
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NÄR DU RINGER JOURNALISTEN
Tydlighet, ärlighet och proffsighet är receptet för framgång i kontakten med medier. Se till att du vet vad du
ska säga och hur, innan du ringer journalisten. Och ring
inte om du inte har något att säga.
tips 253
tips 254

tips 255
tips 256

tips 257

tips 258

tips 259
tips 260

Gå rakt på sak.
Sväva inte på målet.
Var påläst.
Om du inte vet vad du pratar om framstår du
bara som oseriös.
Ha ett tydligt huvudbudskap.
Försök inte ta upp tre saker samtidigt.
Tala i rubriker.
Journalisterna kommer att älska dig om du
bjuder dem på bra citat.
Håll dig till ämnet.
Sväva inte iväg. Då förlorar du journalistens
uppmärksamhet.
Ljug aldrig.
Sanningen kommer alltid fram. Om inte i dag
så i morgon eller i övermorgon.
Prata aldrig »off the record«.
Det är ett begrepp som bara existerar på film.
Först människor, sedan siffror.
Du är intresserad av siffror. Journalisten är
intresserad av människor.

tips 261
tips 262

tips 263

Behandla journalisten som en kund.
Det vill säga med respekt.
Bjud på din kunskap.
Om du delar med dig av din kunskap kan
mötet med journalisten vara grunden för en
långvarig relation.
Var dig själv.
I längden lönar det sig aldrig att låtsas. Det
fungerar varken i privatlivet eller professionellt, så varför skulle det fungera i medie
relationer?
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PRESSMEDDELANDET
Ett pressmeddelande ska ha högt nyhetsvärde, vara
tydligt formulerat och skickas till rätt redaktioner – vid
rätt tidpunkt. Det är helt avgörande för att det inte ska
hamna i papperskorgen. Bara med rätt pressmeddelande
får du maximal uppmärksamhet.
tips 264

tips 265

tips 266

tips 267

tips 268

Tydlig avsändare.
Så att mottagaren inte behöver undra vem
som står bakom pressmeddelandet.
Utskicksdatum.
Så att mottagaren vet att detta är en färsk
nyhet.
Ej längre än en A4.
Så att mottagaren vet att hon har fått all information – och orkar/hinner ta den till sig.
Tänk journalistiskt.
Berätta det viktigaste först. Formulera som
en tidningsartikel med rubrik, ingress och
brödtext.
Låt någon tala i texten.
Undvik eget skryt; låt kunder och »oberoende
röster« komma till tals.

tips 269

tips 270

tips 271

tips 272

tips 273

tips 274

tips 275

Tydlig kontaktperson.
Ska vara tillgänglig dygnet runt när pressmeddelandet har gått ut – om journalisten
kommer till ett mobilsvar hamnar press
meddelandet oftast i papperskorgen.
Bilder.
En tydlig webbadress med bra, friköpta,
högupplösta bilder.
»Boilerplate«.
En kort text längst ner, som beskriver avsändarens affärsverksamhet.
Rätt distributionsform.
Kolla att redaktionerna får informationen
som de vill ha den – e-post eller fax (allt
ovanligare)?
Rätt mottagare.
Skicka inte releasen till alla, bara till de redaktioner som kan tänkas skriva om nyheten.
Rätt innehåll.
Skicka inte ett pressmeddelande om ni inte
har något att berätta, bara för att ni »måste gå
ut med något«.
Rätt tidpunkt.
Kolla när redaktionerna har sina deadlines
och om de planerar några temabilagor eller
specialnummer.
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tips 276

Strunta i releasen.
Ring reportern i stället.

MEDIERNAS EGEN LOGIK
Du vet hur ditt företag och du själv fungerar. Men
medier arbetar efter en helt annan agenda. Lär dig
vad som styr medierna – och du kan hantera dem. Ett
klassiskt misstag är att utgå från att medier har samma
logik, prioriteringar och nyhetsvärdering som du själv.
Men mediernas uppdragsgivare är alltid läsaren – och
journalisternas logik är inte densamma som din egen.
Affärslogik
tips 277
tips 278
tips 279
tips 280
tips 281
tips 282
tips 283

		 Sekretess
		 Störst är bäst
		 Rationell
Sakfrågor
Positivt fokus
Abstrakt
Helheten

Medielogik

Hemligt är skumt
David mot Goliat
Emotionell
Personfrågor
Kritiskt fokus
Konkret
Delarna
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FORMULERA DIN BERÄTTELSE
För att ni ska nå ut med er kommunikation är det viktigt att samtliga – både ledning och medarbetare – säger
samma sak; att alla beskriver verksamheten på samma
sätt. Detta tas ofta för självklart, när det ni berättar i
själva verket kan variera stort från person till person.
En bra berättelse kan byggas på den klassiska
retorikens grunder: ethos, patos och logos. Börja med
att etablera sig som en sympatisk person (ethos) – var
empatisk och ha alltid förståelse för »den andres perspektiv«. Framträd sedan engagerat (patos) – visa att du
menar vad du säger och gör som du säger. Ha sedan bra
saker att berätta om er verksamhet (logos).
När du ska formulera din berättelse finns det några
saker du bör tänka på.
tips 284

tips 285

tips 286

Fokusera på svaren, inte på frågorna.
Sluta gissa vilka frågor du kommer att få,
koncentrera dig i stället på vad du vill ha sagt
– din berättelse.
Utgå från era övergripande mål och visioner.
Vilket är syftet med er verksamhet? Varför
jobbar du där du gör och vilket är ditt uppdrag? Stämmer din berättelse med detta?
Vilka är motargumenten?
Ta reda på vilka motståndarnas argument
är – och lär dig bemöta dem.

tips 287

tips 288

tips 289

tips 290

tips 291

tips 292

Var konstruktiv.
Säg »ja«, inte »nej«. Använd bryggor: »det kan
ju verka så, men…«
Prioritera berättelsens budskap.
Om lyssnarna, läsarna eller tittarna bara ska få
höra dig säga en sak – vad vill du då ha sagt?
Tala i rubriker.
Ju mer enkelt, konkret och slagfärdigt du kan
formulera dig, desto bättre kommer åhörarna
att komma ihåg det.
Exemplets makt.
Använd exempel, bilder, konkretioner, anekdoter och liknelser.
Träna.
För att nå ut med sitt budskap i mediebruset
krävs träning och åter träning. Låt därför
nyckelpersoner regelbundet medietränas
framför kamera.
När du får stopp i systemet.
Prova att säga »Det viktigaste är…«, och du
ska märka att hjärnan hjälper dig att få sagt
det där viktiga som du redan har förberett.
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DEBATTARTIKELNS ABC
Debattartiklar har gärna en tendens att drunkna i bakgrunder och utvikningar. Skribenten exponerar sig själv
i stället för de argument som stöder själva saken. Är artikeln sedan strukturerad enligt den klassiska retorikens
lagar tar det tid att komma till sak. Tänk massmedie
retorik i stället: Pang på.
tips 293

tips 294

tips 295

tips 296

tips 297

Aktualitet gör dig till en debattör att räkna
med. Följ tidningarnas debattsidor regelbundet. De kan ge dig bra uppslag och ämnen till
egna debattartiklar.
Budskapet ska vara tydligt och genomtänkt
och gärna kopplat till ett aktuellt, men inte
uttjatat ämne. Se också tips 296.
Centrerat – ett tydligt budskap. Ett budskap
per artikel och tydligt formulerat. För många
tankar gör artikeln oftast längre och mer
svårgenomtränglig för läsaren.
Dagsaktuella kopplingar är alltid bra – som
om artikeln kom till på grund av en händelse
som är aktuell just i dag.
Exemplets makt är gränslös. Det som bäst
stödjer läsarnas minne och dina argument är
välfunna och tydliga exempel.

tips 298

tips 299
tips 300
tips 301

tips 302
tips 303
tips 304

tips 305

tips 306

tips 307
tips 308

Fakta är argumentationens bränsle. Det
är fakta som ger styrka till ditt tyckande.
Dessutom myndigförklarar du läsarna och ger
dem möjlighet att avgöra om dina slutsatser
är rimliga.
Genomslaget blir större om du kompletterar
artikeln med ett pressmeddelande.
Ha snabba svar i beredskap. Repliker kan inte
vänta.
Inledningen ska vara rakt på sak. Massmedial
retorik bygger på pang på rödbetan. Låt bakgrund vara precis det ordet beskriver.
Jag? Javisst, men också alla andra. Argumentera utifrån ett allmänintresse.
Konflikt, se tips 305.
Lokalredigera gärna artikeln. Skicka den
till flera regionala, lokala eller faktaåtskilda
tidningar. Men då ska den vara redigerad med
en regional, lokal eller faktaspecifik vinkel.
Motsättningar är nyheter. Redaktörer älskar
polarisering. Ställ någon till svars. Kräv något
av någon som rimligen måste svara. Då får du
troligtvis spaltplats för replik.
Noggranna fakta. Kontrollera att alla fakta
stämmer. Ett litet fel skjuter hela din trovärdighet i sank.
Oegennyttan, se tips 302.
Påstå inte något du inte kan belägga.
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tips 309

tips 310

tips 311

tips 312

tips 313

Q&A:s, frågor och svar – tänk igenom alla
invändningar mot dina resonemang, skriv
svar på dem, använd sedan de viktigaste i din
artikel.
Rubriken ska vara sann, aktiv och konkret.
Då blir den oftast bra och intresseväckande.
Låt dig inte krympas i din kreativitet av att
rubriken också bör vara kort. Tidningens
redaktörer är mycket duktiga på att korta så
låt dem göra det.
Språket ska vara fritt från förvaltningsprosa och corporate bullshit, förkortningar,
passivformuleringar, substantiveringar och
internjargong. Långa och krångliga meningar,
som den här, med flera inskjutna bisatser och
på tyskt vis med verbet sist, ska du inte, om du
vill bli läst, skriva.
Tyckande är sällan ensamt intressant. Bara
den som är välkänd, en förebild eller ute i rent
provokativa syften blir läst för sitt tyckande. I
normalfallet är fakta som stödjer tyckande ett
måste. Hemingway har uttryckt det kortfattat:
»Show them, don’t tell them!«.
Underteckna gärna med flera avsändare. Det
är ofta ett plus om konstellationen är oväntad.
Men väg detta mot att du själv får mindre
uppmärksamhet.

tips 314

tips 315

tips 316
tips 317

tips 318

tips 319

tips 320

Viktigaste först. Tänk journalistiskt. Om läsarna
bara läser en mening av detta, det vill säga den
första, vad vill jag då att de ska ha läst?
X kan stå för det oväntade, irrationella som
bryter mot allt här skrivet och som mycket väl
kan fungera. Med andra ord: detta är inte någon garanti för att om du gör så här så händer
detta och detta.
Yrka avslutningsvis något, fast helst med ett
annat ord: kräv, önska, be, ställ till svars.
Zooma in målgruppen. Din debattartikel
har också effekten att du framstår som en
reflekterande, engagerad och kunnig person
om du använder rätt tonfall. Med andra ord:
använd i alla lägen en trevligare ton än dina
meningsmotståndare. Undvik raljerande
tonfall och tänk på att ironier sällan fungerar
annat än muntligt, där man har direkt kontakt
med publiken.
Åsikter ska styrkas. Att du tycker något är en
sak, men varför du tycker det är det viktiga.
Utan underbyggnad fladdrar dina argument
snabbt bort i glömskans virvlar.
Ämnesfokus är debattens bäste vän. Se till att
det går att följa alla utvikningar. Pröva dem på
någon annan.
Överskrid aldrig angivet max antal tecken.

Publik – sidan 87

Publik – sidan 89

KRISKOMMUNIKATION
Kriserna lurar ibland där man minst anar det. De dyker
upp där och när beredskapen är som lägst. Och det
behöver inte vara någon stor katastrof för att det ska bli
en kris. Däremot kan även förhållandevis små kriser
lätt utvecklas till katastrofer för ditt varumärke. Och
utvecklingen går allt snabbare, i takt med att de sociala
medierna växer i betydelse.
tips 321

tips 322

tips 323

Planera för när krisen kommer – inte om.
Identifiera tänkbara kriser, både stora och
små. Se vad andra har gjort bra och dåligt. Det
finns gott om både klassiska misstag och goda
förebilder.
Visa empati.
Empati är ett nyckelord vid krishantering.
Först människor, sedan siffror.
Gör rätt.
Lyckade medierelationer i kris handlar om
att göra rätt, inte bara medialt, utan framför
allt gentemot de människor som drabbas. Här
finns inga genvägar. Det går aldrig att prata
bort det man gjort fel. Först kommer alltid
att göra rätt, därefter att säga rätt, vilket sedan
kan leda till att uppfattningen om dig och ditt
företag blir den önskade.

tips 324

tips 325

tips 326

Gör en plan och träna.
Ta fram en väl genomtänkt mediepolicy och
plan, liksom en väl etablerad organisation.
När krisen kommer ska det redan vara klart
vem som ska säga vad till vem och när! Sedan
gäller det att träna. Lär av militärer och
idrottsmän som tränar hårt på att göra rätt
under stress.
En bra mediepolicy är grunden.
Väl etablerade mediekontakter är vägen
till en lyckad kriskommunikation. Dessa
kontakter måste du etablera nu. Att stänga ute
medierna är att missa möjligheten att påverka
bilden av ditt företag när du väl gjort rätt. En
bra mediepolicy uttrycks bäst genom den
gamle bankmannen Hans Cavalli-Björkmans
numera klassiska: »Ser jag en journalist så
springer jag – och oftast hinner jag ifatt.«
Håll kontakt med journalisten.
Ta kontakt med de journalister som skriver
kunnigt och sakligt om din bransch, när du
har verkliga nyheter att berätta om din verksamhet. De kontakterna kan bli avgörande när
krisen är ett faktum.
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Bilder

SJU TIPS TILL DEN OVANE FOTOGRAFEN
Det finns ett antal råd som gör att du snabbt blir en
bättre fotograf. Följ dessa och prova dig sedan fram, så
upptäcker du snart att dina bilder blir bättre.
tips 327

tips 328

tips 329

tips 330

tips 331

Bli vän med kameran.
Läs igenom manualen. Att kunna ställa in
vitbalans och förstå olika inställningars
betydelse för ljus, skärpedjup och rörelser
underlättar mycket. Lär dig några grund
inställningar.
Närma dig motivet.
Zooma – eller ännu hellre: gå närmare
motivet.
Komponera i kameran.
Tänk på motivet och bakgrunden. Välj bort
det som inte ska vara med. Var försiktig med
röriga bakgrunder.
Använd befintligt ljus.
Om det är möjligt, använd det ljus som
kommer från ett fönster – eller varför inte ta
bilden utomhus?
Planera ditt fotograferande.
Finns det ljus? Är alla på plats? Hur lång tid
har jag på mig? Ta reda på förutsättningarna
för att ta bra bilder.
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tips 332

tips 333

Ta många bilder.
När du är på plats: ta många bilder, testa lite
olika vinklar och kompositioner. Se till att du
har bilder utan ögon som blundar och annat
som du inte vill upptäcka när du kommer
hem.
Sortera bilderna.
Se till att bilderna är lätta att hitta och
identifiera så att de kan användas i framtiden.
Var och när är de tagna? Vilka medverkar på
bilden?

BILDREPORTAGETS GRUNDER
Både du som beställer bilder och själv fotograferar
tjänar ofta på att använda hela den palett som finns för
ett bildreportage. På så sätt får du fler och mer varierade
bilder, vilket även ger större möjligheter vid redigeringen. Diskutera gärna om dessa olika typer av bilder
kan användas!
tips 334
tips 335
tips 336
tips 337

tips 338

tips 339
tips 340

tips 341

Överblicksbild.
En bild som visar ett område eller en plats.
Mellanavstånd.
Visar en grupp eller en händelse.
Närbild.
Visar en detalj.
Porträtt.
En närbild eller en bild som visar en
människa i sin omgivning.
Interaktion.
Bild eller bilder som visar samspel mellan
människor.
»Signaturbild«.
Ett fotografi som sammanfattar en berättelse.
Bildsekvens.
Visar ett förlopp, en utveckling eller en
stämning.
Avslutningsbild.
Avrundar eller håller ihop bildserien. Kallas
»clincher« på fackspråk.
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SÅ TAR DU BÄTTRE PORTRÄTT
Att ta riktigt bra porträttbilder är ett hantverk – det är
mycket som ska fungera på en gång. Här får du några
saker att tänka på när du tar porträtt, till exempel av en
kompis eller en arbetskamrat.
tips 342

tips 343

tips 344

tips 345
tips 346

Ha inte för bråttom.
Spring inte in och knäpp en bild. Prata med
den som ska fotograferas och få honom eller
henne mer avslappnad. Finns det flera platser
ni kan använda er av?
Använd befintligt ljus.
Ta gärna bilden utomhus eller använd dig av
det ljus som finns vid ett fönster.
Använd blixt när det behövs.
Men låt den reflekteras mot tak, vägg eller
någon annan ljus yta. Proffsen använder olika
material som reflekterar ljus eller har en blixt
som är frigjord från kameran.
Fånga blicken.
Se till att personens ögon syns ordentligt.
Se till att bakgrunden är ren.
Det är irriterande att se träd, stolpar, rör
eller annat sticka ut ur huvudet på den som
porträtteras. Vill du ha djup i bilden ska
personen inte stå för nära bakgrunden.

tips 347

tips 348

Vinkla kameran rätt.
Tänk på hur du vinklar kameran. Rakt på,
underifrån eller från ovan skapar ofta helt
olika stämningar i bilden.
Tryck ihop gruppen.
Om du fotograferar grupper, se då till att de
får trycka ihop sig lite extra. Och testa med att
ta några bilder lite ovanifrån.
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SÅ REDIGERAR DU EN BILD
Att redigera bilder är en konst i sig. Det handlar inte
bara om att anpassa och beskära bilder utan lika mycket
om konsten att få bildens och textens innehåll att samverka med form och typografi.
tips 349
tips 350
tips 351
tips 352
tips 353
tips 354
tips 355

tips 356

Fungerar bilden?
Är den informativ – tillför den något?
Hur återger layouten budskapet?
Lyfter den fram det som ska synas?
Antal bilder
Räcker det med en bild?
Vilka ord krävs för att förstärka budskapet?
Samspelar text och bild?
Bildtexten.
Har du en bra bildtext och en bildbyline?
Beskärning.
Stödjer beskärningen budskapet?
Storlek.
Vilken är den minsta storleken för att bildens
budskap ska nå fram?
Anpassning.
Är format och upplösning anpassade till
papper eller webb?

ANVÄND BILDPOLICYN
En bra bildpolicy effektiviserar användningen av bilder i
din organisation. Den ger riktlinjer för både det övergripande och mer vardagliga arbetet. Här är några tips om
vad en bildpolicy kan innehålla – använd, anpassa och
utveckla efter behov.
tips 357
tips 358
tips 359

tips 360

tips 361

tips 362

Bakgrund.
Bildpolicyns mål, syfte och omfattning.
Ansvarsroller.
Klargör vem som ansvarar för vad.
Bildspråk.
Vad vill vi kommunicera med våra bilder?
I vilka olika typer av sammanhang publicerar
vi bilderna? Vilka bilder vill vi ha? Vilka vill vi
undvika?
Bildhantering.
Från ax till limpa: Hur skaffar vi bilder? Hur
redigerar vi dem? Hur publicerar och arkiverar vi dem?
Etik.
Vilka bilder ska vi undvika? Får bilder
retuscheras, manipuleras och beskäras?
Lagen.
Upphovsrätt, copyright och personuppgifts
lagen – hur säkrar vi att vi följer svensk
lagstiftning?
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tips 363

Kompletterande dokument.
Behöver vi stöd i form av lathund för bild
redigering, hur vi använder bilder på webben,
lista på fotografer vi använder och avtal med
bildleverantörer som fotografer, illustratörer
och bildbyråer?

LATHUND FÖR BILDREDAKTÖRER
»Det vore kul med en bild här«. Många organisationer
och företag publicerar bilder alltför slentrianmässigt.
Oftast handlar det om att bilden kommer in för sent i
produktionen.
tips 364
tips 365
tips 366

tips 367

tips 368

tips 369
tips 370
tips 371

Vad vill vi säga?
Vad vill vi att mottagarna ska uppleva?
Är vår berättelse bildmässig?
Kan en bild ge någonting extra?
Vad kan en bild tillföra?
Ska den locka till läsning? Lyfta formen?
Göra artikeln roligare? Skapa uppmärksamhet? Fördjupa och förtydliga? Utmana och
provocera?
Vilken typ av bild passar?
Är det ett fotografi, en rörlig bild, en illustration eller grafik? Ska flera typer kombineras?
Räcker det med en bild?
Vilka källor är tänkbara?
Har vi letat i det egna arkivet? Ska vi anlita en
fotograf, en illustratör eller ska vi besöka ett
arkiv eller en bildbyrå?
Hur bråttom har vi?
Hur ser produktionsgången ut?
Vilken budget har vi?
Hur ska rättigheterna säkerställas?
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BILDANALYS
Det finns flera sätt att analysera och tolka bilder. Nedan
följer några frågor som gör att du kommer igång
och kan diskutera bildval med både leverantörer och
kollegor.
tips 372

tips 373

tips 374

tips 375

tips 376

tips 377

Vilken typ av bild är det?
Är det en nyhetsbild, ett porträtt, en reklambild, en konstbild eller någon annan sorts
bild?
Vad innehåller bilden?
Hur framställs motivet/motiven? Vilket är
bildens »grundinnehåll«?
Hur är bilden komponerad?
Vilka linjer och element finns i bilden? Hur
förhåller de sig till varandra? Vilka visuella
kontraster går att urskilja?
På vilka sätt går det att tolka bilden?
Finns det kulturella associationer – teman,
symboler och arketyper – som vi har mer eller
mindre gemensamt? Vilka kan vara mer personliga tolkningar? Hur förhåller sig den här
bilden till andra liknande bilder vi har sett?
Vilken är fotografens intention?
Finns det några värdeomdömen i bilden? Vad
vill han eller hon förmedla?
Hur fungerar bilden i sitt sammanhang?
Hur samspelar den med publikation, form,
typografi och text?

Fånga din
publik

Publik – sidan 105

Att tala inför andra människor är en fasa för många av
oss. Är ditt manus sedan strukturerat enligt den klassiska retorikens lagar tar det tid att komma till sak.
tips 378

tips 379

tips 380

Du är budskapet.
Innehållet i din presentation är bara en liten
del av det som åhörarna tar till sig. Hur informationen går fram avgörs i hög grad av dig
själv som person – av din entusiasm, din röst,
dina gester, ditt kroppsspråk och din energi.
Samla information om åhörarna.
Om du ska kunna engagera och övertyga
måste du veta en del om dina åhörare. Ju
mer du vet, desto bättre kan du anpassa din
presentation till publikens förutsättningar och
förväntningar – och därigenom lättare uppnå
ditt syfte.
Planera ditt framträdande.
Börja tidigt samla material du senare kan ha
som underlag när du sammanställer din presentation. Gör en plan för ditt framträdande
genom att skriva ner stolpar. Bestäm hur du
ska konkretisera och illustrera. Lägg mest
energi på inledning och avslutning.

tips 381

tips 382

tips 383

tips 384

Bemästra din rampfeber.
Om du är nervös kan du förbereda dig
mentalt. Se till att få en lugn stund för dig
själv strax före framträdandet. Föreställ dig
att presentationen går enligt planerna. Se för
din inre syn de intresserade och uppskattande
åhörarna.
Uttryck dig levande.
Om du är entusiastisk för det du pratar om,
blir ditt sätt att tala automatiskt levande.
Använd gärna stolpar som stöd men skapa
formuleringar allt eftersom du pratar.
Gör ditt framträdande trovärdigt.
Berätta för åhörarna om din bakgrund och
dina kvalifikationer inom det ämne du ska
prata om. Är du ny på området kan du citera
en auktoritet, redovisa statistik från en känd
källa och ge konkreta exempel från verkligheten.
Håll ständig kontakt med publiken.
Den uppmärksamhet och det intresse du
fångat med din inledning måste du hålla kvar
under hela presentationen. Behåll ögonkontakten, aktivera åhörarna, ställ frågor och låt
deltagarna ge egna exempel.
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tips 385

tips 386

tips 387

Hjälp dina åhörare att minnas ditt budskap.
Lägg upp framställningen så att åhörarna
får aha-upplevelser. Upptäckter som gjorts
i åhörarens hjärna stannar där. Använd
gärna humor och berätta något som berör
åhörarnas känslor – helst någonting som du
personligen har upplevt.
Använd bilder som verkligen är bilder.
Använd projektorn till visuella inslag i din
framställning, inte stödanteckningar för ditt
anförande. Exempel på användbara bilder är
diagram, fotografier, teckningar eller några
viktiga ord som du vill betona, till exempel ett
citat.
Behåll initiativet.
Vad som än händer så är det du som har
ordet och alltså är den som bestämmer.
Om åhörarna distraheras, till exempel av
att någon kommer för sent, så gör en paus
tills störningen har upphört. Planera för det
oförberedda, så att du har beredskap om till
exempel strömmen skulle gå. Och håll tiden!

Opinions
bildning
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Opinionsbildning blir allt viktigare för att nå ut i bruset.
Konkurrensen om uppmärksamheten ökar och de som
inte driver sina frågor riskerar att hamna i bakvattnet.
En organisation som vill påverka måste ta egna initiativ.
tips 388

tips 389

tips 390

tips 391

tips 392

Utnyttja engagemanget.
Styrkan är medlemmarnas eller medarbetarnas engagemang. Och engagerade människor
är intressanta och trovärdiga.
Var proaktiva.
Visa att ni är aktiva och att ni tycker och
tänker om sakernas tillstånd.
Lyft fram egna frågor.
Våga lyfta fram det som händer inom organisationen. Svara inte reflexmässigt »det händer
ingenting hos oss« – det finns alltid intressanta händelser att lyfta fram. Ofta handlar
det bara om att leta på rätt ställe.
Visa att ni finns.
Ibland räcker det inte med papper och rapporter. Se till att ordna aktioner där ni visar
vad ni vill.
Skaffa samarbetspartners.
Ett sätt att skapa kraft bakom sina argument
är att visa att det är fler som arbetar för
samma sak. Nätverk och allianser kan ge
tyngd åt opinionsbildandet.

tips 393

tips 394

tips 395

Kontakta dem som bestämmer.
Vilka är det som bestämmer i de frågor ni arbetar med? Ta kontakt med dem och förklara
er ståndpunkt. Varför inte samla namnlistor
eller skriva brev direkt till dem som är nyckel
personer.
Ta hjälp av fakta och undersökningar.
Se till att det finns argument för er sak. Gör
undersökningar och forskning i frågan. Visa
på hur det ser ut.
Ta stöd av andras forskning.
Finns det forskare eller andra som stödjer er
ståndpunkt? Se till att deras röst gör sig hörd.
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Tjugo råd
till ovana
intervjuare
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En lyckad intervju kräver tre saker: noggranna förberedelser, ett bra genomförande och en genomtänkt
uppföljning.
Före intervjun
tips 396
tips 397
tips 398
tips 399
tips 400
tips 401

Tänk igenom vad läsaren behöver veta.
Presentera dig själv, mediet, syftet och villkoren.
Boka så att ni har tillräckligt mycket tid.
Om möjligt: försnacka.
Fråga om underlag/bakgrundsmaterial.
Skriv stolpar, inte frågor

Under intervjun
tips 402
tips 403
tips 404
tips 405
tips 406
tips 407
tips 408
tips 409
tips 410
tips 411
tips 412
tips 413

Eftersträva ett samtal.
Upprepa syfte och villkor.
Ha inte för bråttom att komma till saken.
Börja med vida frågor.
Var inte för låst till anteckningsblocket.
Lyssna!
Ställ följdfrågor.
Fråga tills du förstår.
Tänk på läsaren.
Undvik bandspelare.
Undvik inte känsliga frågor.
Se till att du kan få återkomma.

Efter intervjun
tips 414
tips 415

Börja bearbeta materialet snarast.
Låt den intervjuade ta del av resultatet och
kontrollera fakta.
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Kommunika
tionsplanen
– en lathund
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Strategi stavas planering. När dina mål och strategier
finns på pränt är utmaningen att genomföra dem med
full kraft. Då ger kommunikationsplanen stöd i det
vardagliga arbetet. Den ser till att rätt personer gör rätt
saker, vid rätt tillfälle. Dess viktigaste del är en genomtänkt och flexibel aktivitetsplan. I övrigt kan innehållet
variera. Nedan får du en grund att stå på.
tips 416

tips 417
tips 418
tips 419

tips 420
tips 421

tips 422
tips 423

Bakgrund.
Beskriv kort verksamheten och vilken roll
planen har.
Ansvarsroller.
Vilka ska arbeta med vad?
Mål.
Vad vill vi uppnå?
Nulägesanalys.
Hur ser det ut och vad har vi för förutsättningar?
Målgrupper.
Vilka vill vi nå? Och hur når vi dem?
Strategi.
Hur ska vi kommunicera? Vilka val ska vi
göra?
Kommunikativ plattform.
Vad ska vi säga? Och hur ska vi säga det?
Val av kanaler.
Var ska vi kommunicera? Hur får vi kanalerna
att samverka?

tips 424
tips 425

tips 426

Aktivitets- och tidplan.
Vår »almanacka« – vem ska göra vad och när?
Investering.
Vad kommer det att kosta i pengar och personella resurser?
Utvärdering.
Nådde vi fram?
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Begriplighetens
ABC
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All kommunikation utgår från mottagaren. Det är en
sanning, inte en åsikt. Det betyer att allt du skriver alltid
måste vara begripligt utifrån läsarens perspektiv. Självklart? Ändå ser vi alldeles för ofta texter som mer visar
på skribentens behov att framhäva sin egen kunskap
eller myndighet.
tips 427

tips 428

tips 429

tips 430

tips 431

Användbar för läsaren. Utgå alltid från läsaren. Vad vet hon? Kan hon? Vill hon? Varför
ska hon läsa det här just nu? Allt ligger i dina
händer.
Budskapet ska vara tydligt och genomtänkt.
Ett budskap som är angeläget för läsaren gör
naturligtvis texten lättare att ta till sig.
Corporate bullshit är den privata sektorns
motsvarighet till den byråkratiska förvaltningsprosan. Abstraktioner, intern jargong
eller så kallade »buzzwords« gör texten
obegriplig för alla som inte redan vet det du
vill säga.
Dela din text med någon annan. Låt någon
läsa och ta till dig alla synpunkter. Det är helt
ointressant vad du menat när du skrivit, det
viktiga är vad läsaren uppfattar. Och uppfattar
läsaren inte vad du menat, skriv om!
Exemplets makt är gränslös när det gäller att
göra begripligt. Ett bra exempel säger mer än
tusen abstraktioner.

tips 432

tips 433

tips 434

tips 435

tips 436
tips 437

Förkortningar är alltid av ondo. Skriv ut dem.
Till och med »t o m«, »m m«, »osv« skriver du
ut. Det tar så liten extratid att skriva men du
slipper grubbla över om läsarna begriper den
eller den förkortningen.
Grunden för att skriva och tala väl är att veta,
skrev den romerske skalden Horatio. Så riktigt
och så viktigt. Du kan aldrig göra begripligt
det du själv inte förstått.
Håll dig till ett ord när du hittat det. »Synonymer är ord man bara använder när man inte
kan stava till det man först tänkte på.« Du
försvårar för läsaren om du hittar på nya ord
för samma företeelse på olika ställen i din text.
Inledningen ska vara rakt på sak. Säg vad du
vill säga direkt. Därefter kan du leda i bevis
det du vill få sagt. Bakgrunder inledningsvis
är ofta tröttande och gör att vi hoppar till
någon annan text i stället.
Jargong och internt språk är som »corporate
bullshit«, se ovan.
Koncentrera texten. För många och för
splittrade orsakssammanhang gör det nästan
omöjligt att hänga med som läsare. Framför
allt gäller detta meningsbygget. Ha inte för
många och krångliga tankegångar i en och
samma sats. Dela upp i stället.
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tips 438

tips 439

tips 440

tips 441

tips 442

tips 443

Långa ord ska du undvika. »Uppskovshanteringspolicyfrågor« är ingen lycklig sammansättning ur begriplighetens synvinkel. Bättre
att skriva: »Frågor om i vilken ordning vi ska
hantera ansökningarna om uppskov«.
Motarbeta din vilja att skriva långt. Nio av tio
texter är för långa. Tänk på att det inte finns
något som helst samband mellan en texts
trovärdighet och dess längd.
Noggrant kontrollerade fakta. Kolla att du har
rätt, att fakta stämmer. Bara något litet kanske
ovidkommande fel gör att hela din trovärdighet skjuts i sank.
Ordföljden ska vara rak eller i varje fall inte
onödigt tillkrånglad. Subjekt, predikat, objekt.
Öva dig i att skriva sådana texter. Långa och
krångliga meningar, som den här, med flera
inskjutna bisatser och på tyskt vis med verbet
sist, ska du inte, om du vill bli läst, skriva.
Prepositioner har i förvaltningsprosan en
tendens att bli långa: »Avseende«, »åsyftande«,
»angående«, när det oftast räcker med till
exempel »för«.
Q&A:s, frågor och svar – tänk igenom alla
invändningar mot dina resonemang, skriv
svar på dem, använd sedan de viktigaste i din
text. Att själv ha tänkt igenom de frågor den
egna texten kan väcka hjälper dig att räta ut
läsarnas frågetecken.

tips 444

tips 445

tips 446

tips 447

tips 448

Rubriker och mellanrubriker bidrar till
begripligheten och gör texten lättläst. Men
skilj på rubriker och överskrifter. »Regler
för att skriva lättläst« är en överskrift. »Skriv
aktiva, korta meningar med rak ordföljd« är
en rubrik, om än för lång.
Subjekt ska finnas i dina satser. Befria språket
från förkortningar, passivformuleringar,
substantiveringar och internjargong.
Tyckande är sällan ensamt intressant. Bara
den som är välkänd, en förebild eller ute i rent
provokativa syften blir läst för sitt tyckande. I
normalfallet är fakta som stödjer tyckande ett
måste. Hemingway har uttryckt det kortfattat:
»Show them, don’t tell them!«.
Underfundiga dubbeltydigheter motverkar
oftast begripligheten, likaså ironier och intern
humor.
Verb, ord som beskriver handling, skapar
extra begripliga meningar. Satser fyllda av
passivum och substantiveringar och således
utan aktiva verb och dithörande subjekt, skapar obefolkade, oengagerade och obegripliga
texter. Se också tips 445.
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tips 449

tips 450

tips 451

tips 452

tips 453

tips 454

X kan stå för det oväntade, irrationella som
bryter mot allt här skrivet och som mycket
väl kan fungera. Med andra ord: detta är inte
någon garanti för att om du gör så här så
händer detta och detta.
Yrkeskunnande är alltid bra. Tänk på att kommunikation är en särskild yrkeskunskap och
ett särskilt hantverk. Bara för att du kan ditt
ämne bra är det inte givet att du är lika bra på
att kommunicera det. Lär av journalisters sätt
att skriva. Pang på det viktigaste du vill få sagt.
Zooma in målgruppen. Vägen till en begriplig
text går genom att uppfatta målgruppen rätt.
Skriv utifrån sentensen: »Underskatta aldrig
läsarnas fattningsförmåga, men överskatta
aldrig deras bildning«.
Åsikter ska styrkas. Att du tycker något är en
sak, men varför du tycker det är det viktiga.
Utan underbyggnad fladdrar dina argument
snabbt bort i glömskans virvlar. Se också tips
440 och tips 446.
Ämnesfokus är det begripligas bäste vän.
Se till att det går att följa alla utvikningar.
Pröva dem på någon annan.
Överskrid aldrig angivet max antal tecken.
Skriv kort!

Kundtidningen
och
trovärdigheten
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Tidningen är en av de bästa kanalerna för att föra ut ett
budskap. Journalistiska produkter har hög trovärdighet. En förutsättning är dock att tidningen görs enligt
journalistiska principer.
tips 455

tips 456
tips 457

tips 458

tips 459

tips 460
tips 461
tips 462
tips 463
tips 464

Börja med en grundlig analys av behov och
mål. Är en tidning det bästa medlet för att nå
fram?
Utgå alltid från läsarens behov.
Finn tidningens plats i organisationens marknadskommunikation. Inled samarbeten på ett
så tidigt stadium som möjligt.
Bestäm er för vilken typ av kundtidning ni
ska göra. Vad ska vi berätta om? Och hur
tydlig ska avsändaren vara?
Se tidningen som en del i er mix av marknadsföring. Alla kanaler ska vara med i
planeringen.
Bygg trovärdighet. Arbeta journalistiskt. Gör
inte ett reklamblad.
Skilj på vad som är redaktionellt material och
vad som är reklam.
Läs andras kundtidningar. Vad gör konkurrenterna?
Glöm inte de nya mediernas möjligheter.
Webben? Nyhetsbrev?
Tänk långsiktigt. En kundtidning ska bygga
relationer, men det tar ofta tid att bli kompis
med någon.

tips 465
tips 466
tips 467

tips 468

Fastna inte i detaljer. Prioritera övergripande
och långsiktiga mål.
Dela upp ansvaret. Inventera kunskapen. Vad
är ni själva bra på? Vad behöver ni hjälp med?
Tänk igenom innehållet, inte bara designen.
Vilket innehåll ger nytta, kunskap och en
upplevelse för läsaren?
Utvärdera tidningen kontinuerligt. Både det
egna arbetet i varje nummer, och läsarens
upplevelser.
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Ledarskapets
kommunikation
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Det är en sak att veta vad andra ska göra, men en helt
annan sak att få dem att göra det. Det har varje chef
erfarit många gånger. Bra kommunikation är ett absolut
måste. Här är tio saker att tänka på.
tips 469

tips 470
tips 471

tips 472

tips 473

tips 474

tips 475

Fokusera på budskapet och de önskade effekterna, i stället för kanalerna. Vad är det vi vill
åstadkomma? Vad och vilken kommunikation
stöder detta?
Visa meningen med arbetet och skapa tydliga
mål, visioner och drömmar.
Myndigförklara dig själv. Du har ett språk.
Använd det och försök inte låta som du tror
att det ska låta, alltså något slags »chefska«
som är präglat av ledningsgruppsritualer.
Myndigförklara mottagaren. Underskatta
aldrig mottagarens intelligens, men överskatta
aldrig hennes förkunskaper.
Förstå att det inte finns något samband mellan en kommunikations omfattning och dess
effekter. Fatta dig kort. Nio av tio texter är för
långa.
Börja alltid med det viktigaste beskedet till
mottagarna. Pang på rödbetan. Lär av nyhetsjournalisterna.
I Sverige pratar vi svenska – inte byråkratiska,
corporate bullshit eller svengelska.

tips 476

tips 477

tips 478

Säg som det är. Det är inte bara fult att ljuga,
det är också ineffektivt. Ibland kan vi inte säga
hela sanningen, men förklara då varför det
inte går.
Ha tålamod. Det tar tid att förändra attityder
och beteenden. Resan är full av motgångar
och tappade sugar. Öppen kommunikation
innebär inte bara gullegull utan också att man
hela tiden trampar på ömma tår.
Berätta det relevanta. Utgångspunkten ska
vara vad mottagarna behöver veta, inte vad du
vill säga.
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Så skapar du
bättre möten

Publik – sidan 135

Möten är viktiga. Samtidigt känner många att de varje
vecka sitter av alldeles för många tråkiga, ineffektiva och
meningslösa timmar tillsammans med sina kollgor. Här
är några tips till dig som håller möten, och som vill att
deltagarna ska vara både vakna och engagerade. Mycket
handlar förstås om planering och erfarenheter av hur
människor fungerar i grupp.
tips 479

tips 480

tips 481

Bestäm mötets syfte.
Se till att alla vet varför de sitter där innan ni
träffas. Är det ett informations-, besluts- eller
arbetsmöte? Vill du ha en allmän diskussion?
Följa upp eller utvärdera något? Lösa ett problem? Skapa delaktighet? Fundera på vad du
vill uppnå! Vad ska deltagarna tänka, känna
och tycka när de lämnar mötet?
Ha en agenda.
Ha en genomtänkt dagordning och kommunicera den i god tid. Ofta försöker man pressa
in alltför många frågor på en gång. Prioritera
det som är viktigt.
Bjud in rätt deltagare.
Se till att rätt personer kommer till mötet.
Hur stor ska gruppen vara? Hur ska dess
sammansättning se ut? Går det att minska
gruppen? Stora grupper minskar ofta graden
av delaktighet.

tips 482

tips 483

tips 484

tips 485

tips 486

Se till att folk är förberedda.
Vad behöver deltagarna göra och/eller veta
före mötet? Spara tid och energi genom att
dela ut relevanta uppgifter i förväg. Vad ska
de ha med sig? Hur gör du en inbjudan som
inspirerar just det här gänget?
Välj rätt lokal och utrustning.
Tänk på lokalen. Allt från själva rummet till
bordsplacering och teknisk utrustning spelar
in. Var alltid i god tid för att se till att allt
fungerar. Provkör tekniken. Se till att det finns
fungerande pennor och så vidare.
Fixa fika.
Underskatta inte vikten av gott kaffe eller
te, frukostmackor, bra godis och rikligt med
vatten.
Tidsbegränsa.
Hur långt ska mötet vara? Hur mycket tid
krävs för att nå målen? De flesta möten mår
bra av att vara korta och av att de avslutas i
utsatt tid.
Välj rätt mötesledare.
Vem ska leda mötet och på vilket sätt? Många
möten har för dominanta ledare. Tänk
igenom din egen roll. Behövs det en extern
mötesledare?

Publik – sidan 137

tips 487

tips 488

tips 489

Bestäm mötesformen.
Vilka spelregler är det som gäller under
mötet? Se till att de är tydliga och kommunicerade till alla.
Glöm inte uppföljningen.
Vilket är nästa steg? När är nästa möte? Vem
gör vad fram till dess? Behöver deltagarna
få en möjlighet att kommentera och komma
med idéer efteråt? Hur ska dokumentationen
se ut och distribueras?
Våga prova nytt.
Har ni fastnat i rutiner eller känner att ni inte
kommer vidare? Prova nya idéer! Byt miljö.
Låt rollen som mötesledare rotera. Ta in en
oväntad gäst eller en expert. Testa nya metoder för idéinventering, kreativitet och grupparbeten. Utvärdera era möten ordentligt.
Kanske behöver ni utbilda er i mötesteknik?

Bonus:
Tio tips till dig
som köper
kurser

Publik – sidan 139

Publiks konsulter har lång erfarenhet av utbildningar,
och har medietränat företag och organisationer som
Skatteverket, Folksam, Lantmäteriet och Skolverket.
Nära tvåtusen webbredaktörer har gått våra kurser i att
tänka och skriva för webb och intranät. Och de senaste
åren har över 200 kommunikatörer deltagit i workshops
och seminarier om kommunikationsstrategi, sociala
medier och visuell kommunikation.
Vi har med andra ord en del kunskap om vad som
gör en bra kurs. Och med den erfarenheten i bagaget
har vi samlat ihop några av de saker vi tycker att du som
köper en utbildning bör tänka på.
tips 490

Formulera tydliga mål.
Lägg energi på att beskriva vad du vill uppnå
med kursen. På så sätt kan utbildaren i god tid
anpassa och vässa innehållet. Ska deltagarna
få en rolig och inspirerande upplevelse eller
ska kunskapen kunna mätas och kopplas till
någon typ av verksamhetsmål? Vad vill du
att deltagarna ska uppleva och lära sig? Vad i
verksamheten är det som behöver utvecklas?
Fundera även på vad du inte vill uppnå.

tips 491

tips 492

Ta reda på fakta om deltagarna.
Vilka förkunskaper har deltagarna? Vad
behöver de för att kunna ta del av kursens
innehåll på ett så bra sätt som möjligt? Fråga
gärna deltagarna i god tid i förväg. Många
kursledare kör vilse för att utbildningen inte
är anpassad till deltagarnas verkliga behov.
Diskutera kursens innehåll.
Vilken typ av teori och praktik behöver
vara med för att kursens mål ska uppnås?
Prata gärna med utbildaren om hennes
erfarenheter. Ett vanligt misstag är att lägga
in för många punkter, i syfte att kursen ska
kännas »välmatad« och »fyllig«. Problemet
blir att en del saker då aldrig hinner gås
igenom på ett bra sätt. Tiden blir för kort. Få
uppskattar korvstoppning eller moment som
hastas igenom på slutet. Därför: om du vill få
med mycket innehåll, se till att göra en tydlig
prioritering.
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tips 493

tips 494

Anpassa kursen.
Forskning visar det är väldigt svårt att lära sig
nya saker som vuxen. Om det ska gå måste
kunskapen vara konkret och nyttoinriktad.
Diskutera därför alltid hur kursen kan anpassas och göras »nyttig« för just era deltagare.
Finns det övningar och exempel som skulle
skapa extra mycket intresse och engagemang
hos er?
Tänk på helheten.
Riktigt bra kurser har ofta ett »före« och ett
»efter« själva utbildningstillfället. Det kan
handla om möjlighet till dialog och diskussion före kursen. Eller om att se till att den
följs upp på ett kul och intressant sätt. Kanske
ska deltagarna ta med sig eget material eller
få göra en uppgift inför kursen? Kanske kan
man tillämpa innehållet på några konkreta
arbetsuppgifter en vecka senare, då gruppen
träffas igen för att diskutera resultatet? Det
finns etablerade verktyg och »trix« som kan ta
utbildningen ett extra steg.

tips 495

tips 496

tips 497

Förbered det praktiska.
Med lite god planering går det att undvika
många av de fadäser och detaljer som drar
ned intrycket av en utbildning. Det mesta
handlar om lokal och teknik. Se till att lokalen
passar utbildarens program. Kolla alltid en
extra gång att tekniken fungerar. Och se till att
ni är överens om lokalens storlek, och hur det
är tänkt att deltagarna ska sitta. Vad behövs
det för material? Bör ni använda flera rum för
övningar?
Utvärdera.
Glöm inte att ge en god utvärdering. Levde
kursen upp till förväntningarna? Vad går
att göra bättre? Behöver du kunna jämföra
resultatet? Har du egna verktyg för detta eller
ska du använda utbildarens modell?
Marknadsför kursen.
Se till att de som ska gå kursen känner till den
i god tid och får rätt typ av information. Se
också till att skapa intresse och nyfikenhet. På
så sätt undviker ni deltagare som presenterar
sig med »jag fick reda på det här i dag« eller
»jag blev kommenderad hit«. Använd möten,
utskick, epost och intranät för att sälja in
kursen. Lyft fram både nyttan och nöjet.
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tips 498

tips 499

tips 500

Ta referenser.
Glöm inte bort att ta referenser på den eller
de som ska genomföra utbildningen. Vilka
liknande uppdrag har han eller hon gjort
tidigare? När genomfördes uppdragen och
vem var beställare? Finns det utvärderingar
att ta del av?
Kolla priset.
Att ta in en offert är förstås självklart – även
om inte priset får vara det som styr när du
ska köpa en utbildning. Kontrollera vad som
ingår i priset (kursmaterial, resor, traktamente
etc).
Checklista
• Du och utbildaren är överens om målen för
kursen.
• Du är säker på att kursens innehåll stämmer överens med deltagarnas behov och
förväntningar.
• Ni är överens om priset. Du har kontrollerat
vad som ingår och vad som kan tillkomma i
form av resor och förberedelser.
• Du har frågat och kollat upp hur utbildaren
kan säkra kvaliteten på leveransen. Vad händer till exempel vid sjukdom? Om kursen
får ett lågt betyg?
• Du har koll på vilken typ av lokaler som
krävs.

• Du har koll på vilken typ av utrustning och
teknik som krävs. Du har korrekta telefonnummer till rätt kontaktpersoner.
• Du vet vilken typ av kursmaterial deltagarna
får. Och du vet när den levereras.
• Du har tagit minst två referenser på den
eller de som ska hålla kursen.
• Du vet hur kursen ska utvärderas.
• Du har en plan för hur kursen ska
marknadsföras internt.
• Du har stämt av tid, plats och krav på
utrustning en extra gång med utbildaren.
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Våra
 tbildningar
u

Vi utbildar i allt vi gör. Det sade vi redan när vi bildade
Publik i slutet av 2004 och det är något vi fortfarande
efterlever. Och förutom den rådgivning vi jobbar med
dagligen så håller vi en mängd kurser, seminarier och
medieträningar för företag och myndigheter – från
grundkurser i journalistiskt skrivande till fördjupade
utbildningar i kommunikation och ledarskap.
Vi utgår alltid från kundens vardag – våra utbildningar är uppbyggda kring praktiska övningar, där vi
hämtar material från kundens egen verksamhet. Våra
kurser ger deltagaren sammanhang, teori och förståelse
– men också handfasta metoder, tips och råd som går
att använda här och nu.
På de kommande sidorna kan du läsa om några av
våra populäraste utbildningar – de flesta är en- eller tvådagarskurser med många exempel och arbetsuppgifter,
men kan även ges som en halvdagskurs eller en kortare
föreläsning.
Fler kurser hittar du på www.publik.se
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KOMMUNIKATION I FÖRÄNDRING
– PLANERING OCH UTHÅLLIGHET
Alltför många förändringsprojekt faller på dålig kommunikation. Det vi säger är inte trovärdigt, begripligt eller anpassat
till målgruppens behov och situation.

Det finns många sätt att reagera på förändringar. Och i
en föränderlig värld finns det inga enkla trick att ta till
för att få människor med sig. Men det finns många saker
att tänka på för att slippa få dem emot sig.
Vi vill ofta väl, men genom otydlighet i syfte, felaktig retorik och dålig psykologisk insikt går det att stjälpa
de bästa föresatser. För att lyckas krävs planering, ett väl
organiserat genomförande och uthållighet i det kommunikativa arbetet.
Kursen passar alla som har ett ansvar för en organisations kommunikation vid förändringar – ledare, chefer
och ledningsgrupper som vill planera och effektivisera
arbetet vid större och mindre förändringsprojekt.
Under kursen lär du dig:

•
•
•
•
•

skilja på olika typer av förändringar,
vanliga reaktioner vid förändringar,
kommunikationens roll och olika faser,
chefskommunikation som ett verktyg för förändring,
informationsavdelningens arbete,

•
•
•
•

risker vid förändringar,
hur du motverkar rykten,
retorik som övertygar,
förändringar som en del av vardagen.

Publik – sidan 151

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP
– ATT LEDA ÄR ATT LYSSNA
Det är en sak att veta vad medarbetarna ska göra – en helt
annan att få dem att göra det. En bra ledare får organisationen att nå de gemensamt accepterade målen, med kommunikation som verktyg.

Det kommunikativa ledarskapet återfinns i ett helhetsperspektiv där hälsa, mening, effektivitet och lönsamhet
är ömsesidigt beroende av varandra. Det bygger på kunskap om hur kommunikation skapar sammanhang och
motivation. I våra utbildningar arbetar vi med tre delar
av det kommunikativa ledarskapet – alla lika nödvändiga för att målen ska nås.
1. Kommunikationen och affären

• Affärsidén som grundval för kommunikation.
• Integrerad kommunikation – samma budskap både
internt och externt.
• Internkommunikation som affärsstöd.
2. Ledarens kommunikationsansvar

• Företagets eller organisationens värderingar och
förväntningar på ledarskapet.
• Att leda i förändringar.
• Förståelse för målgruppens förväntningar och behov.
• Kommunikationsplanen som strategiskt verktyg.

3. Stöd för framgångsrik kommunikation

•
•
•
•
•
•

Retorik/presentationsteknik.
Mötesteknik.
Att skriva för att bli läst.
Medieträning.
Kriskommunikation.
Det redaktionella arbetssättet.
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KRISKOMMUNIKATION
– LÅT INTE KRISEN BLI EN KATASTROF
Kriserna lurar ibland där du minst anar det. De dyker upp där
och när beredskapen är som lägst och det behöver inte vara
någon stor katastrof för att det ska bli en kris. Däremot kan
även förhållandevis små kriser lätt utvecklas till katastrofer.

För att kunna hantera kriser krävs en väl genomtänkt
medial policy och plan, liksom en väl etablerad organisation. När det händer ska det redan vara klart vem som
ska säga vad till vem och när.
Kursen vänder sig till dig som har ansvar för att kommunikationen fungerar när krisen är ett faktum. För det
gäller att vara beredd: att ha en bra organisation innan
det händer – det som aldrig händer oss.
Under kursen får du lära dig:

• planera för när krisen kommer – inte om,
• identifiera tänkbara kriser, både stora och små,
• involvera dem som tillsammans med dig ska hantera
krisen,
• respondera: svara på det oförutsedda – krisscenarie
träning,
• kopiera: se vad andra har gjort bra och dåligt –
klassiska misstag och goda förebilder,
• praktisera: öva, öva och öva igen.

SKRIV FÖR WEBBEN
– JOURNALISTISKT, MEDIEANPASSAT
OCH INTERAKTIVT
Att skriva för webben handlar i grunden om att skriva bra
texter, som fäster hos målgruppen. Samtidigt ställer webbplatser och intranät speciella krav på skribenten – krav som vi
sammanfattar i tre budord: journalistiskt, medieanpassat och
interaktivt.

En bra webbtext är anpassad till läsning på skärm och
lockar till läsning. Den stödjer läsarens agerande och
leder honom eller henne vidare. Genom att skriva för
webben, och inte bara lägga ut text, skapar du en webbplats eller ett intranät som dina kunder och medarbetare uppskattar.
Kursen vänder sig till dig som skriver för webbplatser, extranät eller intranät på företag, myndigheter eller
i organisationer. Kursen ger en grund att stå på, både
för dig som är heltidsredaktör och för dig som har ett
mindre skrivuppdrag inom ramen för ditt arbete.
Under kursen lär du dig:

•
•
•
•
•

förstå skillnaden mellan webb och papper,
varför det är svårare att läsa på skärm,
vilka olika förutsättningar besökarna har,
den journalistiska metodens förtjänster på nätet,
använda metoden praktiskt på din webbplats,
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•
•
•
•
•
•

redigera texter så att de blir överskådliga,
vilka typografiska verktyg webben kräver,
att nya typer av texter är redaktörens ansvar,
hur sökmotorer fungerar,
hur du skriver effektiva länktexter,
överföra omfattande texter från papper till nät.

Publik erbjuder även en fortsättningskurs, »Skriv för
webben 2 – ännu bättre webbtexter«, där vi diskuterar
vad som gör en bra webbtext, skriver om våra egna
texter och lär oss grunderna i att utföra textrespons på
andras texter. Vi koncentrerar oss särskilt på rubriker
och puffar, och på konsten att anpassa innehållet till mediets förutsättningar – det vi kallar »att tänka webb«.

VISUELL KOMMUNIKATION
– BILDENS BETYDELSE FÖR
O RGANISATIONER OCH FÖRETAG
En del bilder kommunicerar, andra säger ingenting alls. Och
att en bild säger mer än tusen ord är en gammal sanning –
men ett ord kan också förändra hela bilden.

Vi vet att den visuella kommunikationen påverkar
bilden av oss; av vårt varumärke. Men hur arbetar vi
strategiskt för att få våra bilder att kommunicera det vi
vill?
Under den här dagen visar vi hur rätt ord och rätt
bild i förening lyfter din kommunikation. Vi går igenom
bildens roll och funktion i organisationens kommunikation, såväl på papper som på webb och i sociala medier.
Vi utgår från vad som påverkar din organisations visuella identitet, fortsätter med grundläggande bildteori
och avslutar med bildpolicyn – ett av flera verktyg för
att du ska få bättre bilder i praktiken.
Under kursen lär du dig:

•
•
•
•

vikten av att som kommunikatör alltid »tänka bild«,
hur du väljer bästa bilden,
bildteori och bildkomposition – budskap och analys,
checklista för bildredigering,
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• hur du använder bilder på webben och i sociala
medier – vad kan du göra själv och vilka verktyg
finns tillgängliga?,
• att välja rätt kanal för rätt typ av budskap,
• när fotografi, illustration eller rörlig bild fungerar
bäst,
• bli en bättre beställare; bildbrief, lagar och avtal.

PRESENTATIONSTEKNIK
– VAR RÄDD OM DIN NERVOSITET
Presentationen är ett av våra mest effektiva verktyg för att påverka människor. Men alla upplever det inte som lätt, naturligt
och lustfyllt att hålla en presentation inför publik. Ingen är
född till talare.

Ibland kan steget från den skärpande nervositeten till
den förlamande skräcken vara alltför kort. För många av
oss är detta ett välbekant fenomen när vi ska ställa oss
inför en grupp och presentera något.
Men det kan också vara så att vi är alltför vana att
göra våra presentationer. Vi märker att vår publik tenderar att tappa intresset. Vi har kanske kört vår »show« en
gång för mycket.
Den skickliga presentatören har blivit skicklig genom
träning, och Publiks kurs ger såväl teoretisk kunskap
som praktisk träning. Vi ger dig helt enkelt bättre
förutsättningar för att snabbt bli en bättre och tryggare
presentatör.
Du får bland annat lära dig:

•
•
•
•

retorik – konsten att övertyga,
formulera dig effektivt,
strukturera och disponera innehållet,
framföra: tal- och röstteknik, kroppsspråk,
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•
•
•
•
•

skapa kontakt med publiken,
inleda och leda diskussioner,
hur du använder tekniska hjälpmedel,
känna dig trygg och säker inför publik,
göra bättre powerpointbilder.

SOCIAL WEBBPROVNING
– JOBBA EFFEKTIVT MED SOCIALA
M EDIER
Få företag eller organisationer kan blunda för nyttan med
sociala medier – men många är fortfarande osäkra på hur de
ska användas och vilka effekterna är.

Publiks sociala webbprovning är en genomgång av hur
väl ni har lyckats och hur era förutsättningar ser ut. Hur
hanterar ni riskerna med sociala medier? Hur ska ni
utvärdera och mäta satsningen? Säger ni rätt saker, i rätt
forum?
Genomgången passar alla – oavsett om ni har hållit
på ett tag och vill finslipa er närvaro eller om ni står på
tröskeln till att börja arbeta med sociala medier.
Prövningen blir ett kvitto på investerad tid och kapital, och samtidigt ett verktyg för att gå vidare.
Publiks sociala webbprovning består av fem delar:

1. Vi tittar på er sociala webbnärvaro ur ett besökar
perspektiv, och lyfter fram kritiska punkter.
2. Djupintervjuer med nyckelpersoner. Vi diskuterar
era förutsättningar och mål, men framför allt er
organisation. Finns det rätt kompetens? Finns det tid
avsatt för att jobba med sociala medier? Vad fungerar
respektive fungerar inte?
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3. Analys. Publiks arbetsgrupp går igenom researchen,
tar fram förslag på åtgärder och förbereder den
gemensamma workshopen.
4. Workshop. Genom att varva Publiks redovisning med
individuella övningar tar vi fram ett antal tips och
förslag på vad som kan göras.
5. Handlingsplan. Publik sammanfattar analys och
workshop i en konkret handlingsplan, som omedelbart kan börja användas.
Om behov och önskemål finns, kan vi även verka som
coacher och rådgivare vid det efterföljande förändringsarbetet.

MEDIECOACHNING
– HJÄLP TILL SJÄLVSTJÄLP
Plötsligt står du där inför en ny intervju, en debatt eller en
situation där du behöver specialgrillning. Vilka frågor kommer
upp? Vilka är de oväntade, obehagliga infallsvinklarna? Vilka
är dina värsta farhågor och dina bästa svar?

Vi hjälper dig att stjälpa dig innan du blir stjälpt i
skarpt läge, som det heter. Tillsammans bygger vi upp
din strategi, formulerar dina svar och tränar dig inför
mediemötet.
Coachningen är i första hand tänkt för en eller ett
fåtal personer åt gången, inför ett särskilt tillfälle – till
exempel en tv-intervju.
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WEBBSTRATEGI
– WEBBPLATSER SOM GER R
 ESULTAT
På temat »Vår webbplats – så som vi vill ha den« arbetar
vi med beprövade modeller för att ta fram mål, vision och
strategier för ett företags eller en organisations webbplats
eller intranät.

Vi går igenom vilka analyser och förstudier ett webbprojekt kräver. Vilka kompetenser behövs i projektgruppen? Hur skapar vi en webbplats som utgår från
organisationens mål? Och hur tar vi reda på vad vår
målgrupp verkligen behöver?
Kursens idé är att flytta fokus från att webben är
ytterligare ett »projekt« till att integrera den med organisationens verksamhet.
Vi vänder oss till dig som ansvarar för ett företags
eller en organisations webbplats. Den fungerar även bra
för dig som vill »få ledningen med på tåget« eller som
behöver vässa en projektgrupp inför ett mer omfattande
webbprojekt.
Under kursen lär du dig:

•
•
•
•

analys av övergripande mål och planer,
webbplatsens vision,
webbplatsens mål,
webbplatsens roll i den framtida verksamheten,

• webbplatsens organisation och förvaltning,
• kommunikationsstrategier som stödjer arbetet på
vägen,
• modeller för att utvärdera och mäta satsningen.
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GRUNDKURS I MEDIERELATIONER
Varför blir det inte som du tänkt? Varför fokuserar journalisterna på något annat än det du tyckte var viktigt? Finns det
verkligen ingen etik inom journalistkåren? Jodå, journalister
tänker – bara lite annorlunda.

Du behöver få veta grunderna i mediesamspelet mellan
dig, ditt företag eller din organisation och journalisten.
Vilka frågor är dina? Vad ska du svara? Varför? Hur?
Vilken policy har ni? Har ni någon?
Under kursen lär du dig:

• vad som är en nyhet,
• hur en redaktion arbetar,
• vilka på en redaktion det är bäst att odla kontakt med
och hur,
• förstå elementära journalistiska skrivtekniker,
• ta och behålla initiativet när du blir intervjuad.

SÅ BLIR DU LÄST
– SKRIV JOURNALISTISKT
Att skriva effektivt innebär att ta läsarnas parti och se sin text
utifrån. Vi hjälper dig att skriva effektivt och begripligt – och
att bli en kritisk läsare av dina egna texter.

Kursen vänder sig till dig som i ditt yrke kommunicerar
med hjälp av det skrivna ordet och som vill få konkreta
tips och inspiration för att bättre nå fram till dina läsare.
Under kursen lär du dig:

•
•
•
•
•
•
•
•

vad kommunikatörens roll innebär,
den journalistiska metoden,
skriva kort och enkelt,
göra det krångliga begripligt,
välja det viktigaste i dina texter,
skriva en lockande inledning,
undvika vanliga språkliga misstag,
bli läst.
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Publiks mission är att företag ska bli mer begripliga för
sin publik, konsulter mer begripliga för sina kunder och
att kommunikation i alla dess former ska vara begriplig
för mottagaren.
Det var därför vi bildade företaget hösten 2004. Vi
tyckte nämligen att PR- och kommunikationsbranschen
var för krånglig, för långsam och tog betalt för fel saker.
Vi ville skapa en byrå som arbetar snabbt, kundanpassat och operativt – det krävs på den nya mediala arenan,
där det är öppet dygnet runt och allt händer här och nu.
Och där vi alla är en del av publiken.
Vårt mantra om begriplighet genomsyrar allt vi gör:
vår rådgivning, våra utbildningar och våra produktioner. Sedan 2008 delar vi också ut Begriplighetspriset till
en person som har lyckats få oss att förstå ett krångligt
ämne lite bättre.
I dag består Publik av dryga dussinet konsulter. Tack
vare vår satsning på senior kompetens har vi lyckats
knyta till oss några av landets vassaste rådgivare inom
PR, webb, medieutbildningar och redaktionell kommunikation.
Publik hjälper företag och organisationer att bli
omtyckta och omtalade i publika medier, förändra
beteenden och attityder – och på så vis öka försäljningen och skaffa fler kunder.
Vi är rådgivare som skapar resultat – strategiska
doers, som någon uttryckte det. Och vi har lärt oss att
vägen till framgång är ett nära samarbete med kunden

och en tydlig och begriplig kommunikation. En kommunikation som är mätbart effektiv, långsiktig och
konsekvent – och som gör att våra kunder uppnår sina
drömmar och mål.
Tveka inte att höra av dig till oss på Publik om du vill
veta mer om oss, diskutera kommunikation eller bara
säga hej. Vi sitter på Riddargatan 17A i Stockholm och
nås på 08-22 23 23. Kontaktuppgifter till var och en av
oss hittar du på publik.se.

500 TIPS FÖR BÄTTRE KOMMUNIKATION.

Är detta en lärobok i kommunikation?
Icke. Däremot är det en sammanfattning av de lärdomar vi på Publik har gjort under våra många år som
kommunikatörer. »500 tips för bättre kommunikation«
är en liten handbok med tips, checklistor och annat som
är värt att ha i bakhuvudet för den som arbetar som
kommunikatör.
För alla er andra också, förresten. Och eftersom ett
av våra löften är att utbilda i allt vi gör, hjälper boken oss
att leva som vi lär.
Dessutom hjälper den oss på vägen med att förverkliga vår mission: att göra världen lite begripligare för
våra kunder.

500 tips
för bättre
kommunikation.
PUBLIK

