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Grunnprinsipper i kommunikasjon

▪ Vær forberedt 

▪ Vær deg selv, ikke spill noen du ikke er

▪ Vis engasjement og tro på det du sier

▪ Fokuser på hovedpoeng, detaljer er sjelden 

nødvendig

▪ Tenk på hvem du snakker til

▪ Snakk klart og presist, dropp fremmedord og 

”stammespråk”



Grunnprinsipper i kommunikasjon

▪ Ta styringen

▪ Hvem snakker vi til og hva vil de vite (dersom 
intervju kommuniser med folket – ikke til 
journalisten)

▪ Hovedbudskap 1, 2, 3 – gjentas og gjentas

▪ Enkelt, ikke brif, ikke overvurder. Folk flest har 
et perifert forhold til det de ikke driver med 
selv

▪ Nærhet, bilder, eksempler: Finn på noe som 
folk kjenner seg igjen i

▪ Snakk rolig. Ta det med ro





Noen SoMe tips
• Lag en strategi og publiseringsplan! Planen bør 

være dynamisk og kunne endres hvis noe skjer, 

men hold fast på strategien.

• Fokuser på én målgruppe og tenk nytteverdi

• Vær personlig og engasjert. Engasjement smitter!

• Tilpass innholdet til kanalen/plattformen

• Max en post per dag, ellers kan det oppfattes 

som spam. Heller noe godt og gjennomtenkt 

innhold enn masse og tilfeldig.



Noen SoMe tips

▪ Bilder og video gir best engasjement og 

reach

▪ Skal du bruke annonsepenger bør du 

booste en av postene dine som har 

mest reach eller lage en god og 

gjennomtenkt annonse rettet mot folk 

som ligner på ditt ”kjernepublikum”

▪ Følg med på innsiktsiden





Norsk medievirkelighet

▪ Skjerpet konkurranse om leseren/lytterens 

oppmerksomhet:
▸ Kamp om å være først ute med nyhet og egen vinkling 

tilpasset mediets profil.

▸ Spissformulering av saken

▸ Personfokusering: Poenget er å hekte en nyhet på en 

person og få frem personen bak nyheten (kjente personer, 

bedrifter, organisasjoner etc. får derfor lettere 

medietilgang).

▸ Visualisering. Over 50 prosent av tabloidavisene er 

illustrasjoner og det øker

▸ Digitalisering. Stadig flere kanaler, dialog og multimedia



Registrer mediahenvendelser

1. Dato, klokkeslett for henvendelsen

2. Navn på journalisten, evt avdeling og mediebedriftens navn

3. Journalistens mobilnummer og e-postadresse 

4. Kortfattet hva henvendelsen gjelder/tema/spørsmål

5. Evt sammenheng/bakgrunn for henvendelsen; målgruppe, 
program eller redaksjon

6. Tidspunkt for ønsket tilbakemelding

7. Bakgrunnsinformasjon fra kollegaer internt

8. Forslag til uttalelse

9. Tiltak (f.eks. ringt tilbake kl 1430 samme dag)

10. Resultat (f.eks. forsideoppslag i Aftenposten, artikkel 
sideangivelse, dato)

(Punkt 1 - 6 utfylles mens du snakker med journalisten)



En fortelling

”De rødgrønne partiene vant valget i 2005 med 

fortellingen om ”fellesskapsløsninger og 
flertallsregjering”, og valget i 2009 med ”trygg 
styring i finanskrise i kontrast til borgelig kaos”. 

I 2013 hadde den rødgrønne regjeringen få nye 
forslag og en svak fortelling. De tapte. Høyres 

fortelling var ”nye ideer og bedre løsninger” 
kombinert med kommunikasjonsstrategien 
”mennesker, ikke milliarder”. Det fungerte. 

De vant.

Tarjei Skirbekk ”Hvordan vinne valg” (2015)



De tradisjonelle nyhetskriterier

▪ VESENTLIGHET – Nyheter av stor samfunnsmessig 

betydning

▪ IDENTIFIKASJON – Personifisering, miljønærhet, kulturell 

nærhet/relevans for leseren

▪ SENSASJON – Det oppsiktsvekkende, usedvanlige, 

uventede

▪ AKTUALITET – Det som nettopp skjedde, det som er 

samtaleemne, det som opptar mange lesere.

▪ KONFLIKT – Strid mellom personer og interesser



Kollasje ways of seeing



20 min gruppearbeid…

▪ Hvilke tre hovedbudskap har vi i denne 
debatten? – hva er ønsket etterlatt 
inntrykk?

▪ Kan vi underbygge våre argumenter 
med eksempler og fakta. Hvilke?

▪ Hvilke motargumenter vil vi møte – og 
hvordan besvarer vi disse?

▪ Hvordan komme på offensiven – ikke 
bare forsvare oss/og kunsten?



Lobby og myndighetskontakt



Hva handler det om?

▪ Grunnlag for lobby
▸ Representere en gruppe og være en aktør 

(kulturlivet, kunstsjanger, medlemmer, et fagfelt)

▸ Ha relevante meninger og relevant informasjon

▪ Former for lobby
▸ Direkte formell kontakt med politikere/byråkrater

▸ Direkte uformell kontakt med 
politikere/byråkrater

▸ Indirekte kontakt gjennom media/egne 
publikasjoner

▸ Indirekte kontakt gjennom aksjoner

▸ Kombinasjon av ovennevnte



• Sikre flertall

– Tenk langsiktig

– Hjelp alle ut i fra deres 

behov og skreddersydde 

tiltak for alle 

parter/partier/departeme

nt

– Ha gode relasjoner til alle

– Aldri dumme ut noen –

fokuser på sak (også i 

interne dokumenter)

– Bruk mindre ressurser på 

”venner”

– Sikre flertallskonstellasjoner

Det handler om å sikre flertall



Hva må gjøres?

▪ Skap gjensidig glede og nytte. Vær støttespiller og 
infobank. Skap allianser og felles plattform. Skap minst 
mulig motstand

▪ Spill på forfengelighet. Politikere, støttespillere, 
motstandere skal få lov til å ta æren – saken er viktigst!

▪ Bygg personlige relasjoner. Det hjelper lite med sterke 
argumenter dersom ingen lytter og ”venner” gir innpass. 
Ikke smisk, men likeverdige profesjonelle parter

▪ Vær proaktiv, ta ledelsen

(ikke vent på at de kommer til deg)

▪ Finn ”sakene” og eksemplene

▪ Faget! Du må kunne faget best av alle!



Forhandlingsteknikk - Du taper fort 

dersom…
▪ Du er dårlig forberedt, kjenner ikke dine egne og motpartens 

interesser 

▪ Du stiller urealistiske eller uklare krav 

▪ Du selger ikke deg selv og det du tror på (fordi du ikke tror på deg 

selv) 

▪ Du er ikke overbevist selv – overbeviser du deg selv, så overbeviser 

du som regel motpart. Aldri undervurder deg selv og dine kort

▪ Du glemmer den ”menneskelige dimensjonen” i forhandlingene 

(følelser, stolthet etc.) 

▪ Du blir usaklig og sint

▪ Du stresser, snakker for mye og lytter ikke 

▪ Du avviser konstant motpartens meninger 

▪ Du er uenig med dine forhandlingspartnere 

▪ Du er mer opptatt av posisjoner enn interesser 



Er det mer eller mindre 
enn 4,2 millioner 

innbyggere i Kasakhstan?



Skinnalternativ
Et eksperiment mellom ulike tilbud på tidsskriftet The Economist. 

Testpersonene får følgende alternativer: 

(Kilde: Beslutningsforskeren Ari Riabacke i boken ”Beslutningspyramiden”)
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Argumenter før konklusjonen

▪ I et forhandlingsmøte starter du med argumenter 
før konklusjonen. 

▪ Du må ikke gi et tilbud før du har knyttet disse til 
dine krav 
▸ Riktig: «Dersom dere godtar KRAV, så kan vi vurdere 

TILBUD»

▪ Unngå å stille krav i spørsmålsform. Kravet fremstår 
da som lite troverdig, og kan lett avvises av 
motpart med et enkelt «nei!».
▸ «Jeg kan jobbe overtid fremover, men jeg ønsker at 

jeg får betalt overtid. Ville det vært mulig?» (FEIL)

▸ «Får jeg betalt for overtid, så er jeg selvsagt villig til å 
vurdere å jobbe overtid fremover» (RETT)



• Målgrupper: Tilpass 

din kommunikasjon til 

målgruppen 

• Start med 

konklusjonen/ 

budskapet og fyll på 

med detaljer etter 

hvert

Presentasjonsteknikker



Tre måter å åpne på

✔Fortell en historie

✔En sjokkåpning, påstand eller hovedfunn

✔Still et spørsmål til salen

✗ Ikke start med hvem du er, om alle kan høre 

deg, eller tekniske kommentarer og 

metodikk 





20 min gruppearbeid…

▪ Hva er våre viktigste hovedbudskap når det 
gjelder kunstnerstipend og hvem er våre 
målgrupper? 
▸ Er budskapene de samme eller ulike avhengig av 

målgruppe?

▪ Kan vi underbygge våre argumenter med 
eksempler og fakta. Hvilke?

▪ Hva er den samfunnsmessige verdien av 
kunstnerstipend?

▪ Hva er vårt langsiktige mål når det gjelder 
kunstnerstipend?
▸ Hva er våre viktigste mål og oppgaver de neste 12 

måneder?





Kroppsspråk

▪ Det tar oss mellom 90 sekunder og 4 

minutter å bestemme oss om vi liker noen

▪ I starten er mottakers inntrykk bestemt av:

38 % stemmeleie og tonefall
55 % ikke-verbal kommunikasjon/kroppsspråk
7 % hva vi faktisk sier



Kroppsspråk

▪ Det er et paradoks at den kommunikasjonsformen 

som har størst betydning er den vi har minst kontroll 

over

▪ Kroppsspråket sier noe om hva man føler. Dersom 

du velger et åpent og positivt kroppsspråk får det 

også noe å si på hva du føler – et smil smitter

▪ Når du blir oppmerksom på kroppsspråk, får du et 

mer positivt kroppsspråk selv!





TAKK FOR MEG!

FUTURE PRESENT GROUP AS | GYRD STEEN

Gyrd.Steen@FuturePresent.no

www.futurepresent.no

901 67 771


