
13 tips til det gode pressearbejde 

Claus Nordahl

14. marts 2018 kl. 4:00 | 0 kommentarer

PRESSE: Danske civilsamfundsorganisationer kæmper hårdt om 
pladsen i medierne. Men med snilde og godt forarbejde kommer du 
langt, fortæller journalist og kommunikationsrådgiver Rie Helmer. Her 
er hendes bedste råd.

Vær opsøgende, nytænkende og god til at pleje og bibeholde dine kontakter.

Det er blot nogle af de råd, Rie Helmer har til civilorganisationerne, der kæmper 
med det gode pressearbejde.

Det gode pressearbejde kan være svært at navigere i. Med sin mangeårige karriere inden for journalistik, PR, rådgivning og 
medietræning giver Rie Helmer her sine bud på, det gode pressearbejde.  (Foto: colourbox) 



Med mere end 20 års erfaring som journalist, redaktør og vært på TV2 Lorry og DR 
samt kommunikationsrådgiver hos Kirkens Korshær og Det Sociale Netværk, har 
Rie Helmer end del erfaringer at trække på. I dag er hun seniorrådgiver hos Morsing 
PR samt selvstændig med eget kommunikationsfirma, hvor hun rådgiver både 
organisationer og større virksomheder i blandt andet pressehåndtering.

Her er hendes bedste råd til det gode pressearbejde: 

Find dit budskab
I Kirkens Korshær har man for eksempel et budskab, der lyder: Danmark mod 
fattigdom. At have et budskab gør, at man kan arbejde med vinkler og historier, 
som understøtter budskabet, så man på den måde er sikker på, at alt, hvad man 
kommunikerer udadtil, støtter op om samme budskab.

FAKTA

TEMA: NGO'ER

Find den gode historie
Hvilke historier fra din organisation bakker op om dit budskab? Det er altid godt 
med ansigter på og mennesker af kød og blod, som modtageren kan relatere til. 
Brug nyhedskriterierne som tjekliste, når du for eksempel skal skrive en pitchmail til 
en journalist. Se nyhedskriterierne her.

Tjek at din historie holder, og at kilderne vil være med
Før du kontakter journalister, så tjek, at den historie, du vil hænge dit budskab op 
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på, holder. At kilderne vil medvirke. Gør det så nemt for journalisten som muligt at 
lave historien. Hav navne og telefonnumre parat.

Grib pitchen an som en jobansøgning
Sæt dig ind i det medie, du vil pitche til. Hav styr på, hvad de har skrevet om emnet 
eller tilsvarende emner tidligere (og hvem, som har dit emne som stofområde). Tjek 
mediets jargon, produktionstid med mere. Og brug det, når du pitcher, så det ikke 
bliver som en jobansøgning til DR, hvor du skriver "Kære TV2". Ingen gider høre 
mere efter det. Foreslå vinkler og kilder, som, du kan se, passer ind i måden, mediet 
fortæller historier i forvejen.

Hav styr på timingen
Undersøg produktionstid, og hvornår der er redaktionsmøde, hvilke dage avisen 
mangler historier og lignende. Gem din info.

Tilbyd nye vinkler
Hvis der er en historie eller dagsorden, som dit budskab kan passe ind i, så ring og 
tilbyd en ny vinkel på historien. Hav kilde (+ja fra kilden), telefonnummer, vinkel og 
så videre parat, før du ringer op. "Jeg hørte i Radioavisen, at I havde en historie om 
xxx. Vil I have en kommentar fra XX, som mener xx og xx?"

Spørg
Spørg journalist eller redaktør, hvad hun eller han godt kunne bruge lige nu. 
Undersøg, hvilke historier de har i pipeline, og hvilken slags de mangler. Spil med 
åbne kort, fortæl, hvad du gerne vil have på, og spørg helt åbent, om det er en 
mulighed, og hvad du i givet fald skal byde ind med. Har de brug for en case? En 
ekspert? Nye tal? Fotomuligheder?

Vær klar
Find tal, lav undersøgelser, indsaml citater, tag fotos og så videre, så det hele er 
lige til at gå til. Sørg for at finde gode kilder, som fortæller levende, og send et citat 
eller en videobid med, som viser, at din kilde er god, eller et foto, som fortæller 
historien. I Kirkens Korshær var det et foto af et par udtjente støvler, som fortalte 
hele historien. Gør det let for journalisten at se historien for sig.

Bevar kontakten
Behold navn og nummer på journalister og medier, så du kan ringe eller skrive en 
anden gang og indlede med: "Det var mig med historien om xxxx”. Det er en god idé 



at mødes med de journalister, der kan sætte tid af til det, og fortælle dem om din 
organisation eller sag, så de ved, at de kan tage fat i dig, næste gang de skal lave 
noget om dit emne.

Tag telefonen
Vær den, der tager telefonen, når journalisten ringer. Sig, at du vender tilbage, hvis 
du ikke lige kan hjælpe på stående fod - og husk at gøre det, hurtigt! Hjælp, også 
hvis det er for at sende journalisten videre til andre kilder, hvis du ikke selv er den 
rette - det bliver husket til næste gang, du har en historie, at du gerne vil fortælle. 
Forstå journalisternes arbejdsvilkår - de kan ikke vente en hel dag på et citat, så 
sørg for at være så hurtig og effektiv som muligt.

Gør dig klart, hvad du vil opnå med omtalen
Skal du have fat i lokalbefolkningen et bestemt sted i landet, hvor der mangler 
indsamlere? Have kendskab til din organisation i befolkningen generelt? Have 
omtale af et bestemt projekt eller problem for at råbe politikerne op? Find ud af, 
hvad du ønsker at få ud af medieomtalen i sidste ende, og målret din medieindsats 
derefter.

Lav forskellige vinkler til de forskellige medier
Og overvej om en journalist eller et medie skal have en historie solo.

Husk læserbrevet
Du kan selv lave læserbreve, debatindlæg og kronikker - det behøver ikke at være 
journalistiske historier for at komme i avisen. Så tjek den mulighed ud, hvis det er 
holdningsstof, du gerne vil have "solgt" til et medie.

nordahl@altinget.dk
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DOKUMENTATION

VIDEN UDEFRA

Civilsamfundet bugner af viden, der kommer alt for få til gavn. Derfor opfordrer Civilsamfundets 
Videnscenter civilsamfundets aktører til at dele deres viden på områder, som kan hjælpe andre 
aktører.

Denne artikel er et eksempel på viden udefra. Skrevet af en aktør – redigeret og versioneret af 
Civilsamfundets Videnscenter. 
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Ri, Statsautoriserede Revisorer:

Er du og dine medarbejdere GDPR-klar? Hvordan 

sikrer I persondata i jeres organisation?

DIT BUDSKAB HER? SE ALLE
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