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Agenda:

• Hur jobbar pressenheten med traditionella och sociala medier?

• Stöd till dig som Ledare

• Varför ska Vision jobba med opinionsbildning?

• Vad är en nyhet och hur jobbar media?

• Case: Äldreomsorgskampanj

• Så kan du jobba lokalt

• Hemuppgift

2021-09-30



Stöd till er vid mediekontakter 

- pressenheten 

– opinionsbildningsansvarig på varje center

* coacha lokala FV i frågor som rör media 

* medieträning av talespersoner

* kriskommunikation

* budskapsframtagande för olika utspel

* coaching och stöd för lokalt påverkansarbete 

* hitta case som vi kan sprida lokalt och nationellt 



Opinionsbildningsansvariga på centren: 

- coachar förtroendevalda i frågor som rör media

- är länk mellan centret, avdelningarna och pressenheten

Göteborg - Irena Aracic

Luleå - Sara Mäki

Malmö - Maja Kalén

Sundsvall - Ulrica Näsström

Västerås - Jan Andersson 

Linköping & Stockholm - Karolina Sundqvist



Stöd till dig som förtroendevald 
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Påverkansarbete



Synlighet påverkar opinionen



Vision blir en kraft att räkna med! 
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• Talar vi om för beslutsfattarna att vi är starka 

– vi ökar trycket och tar ett steg närmare att nå en resultat i 

våra hjärtefrågor.

• Visar vi medlemmarna att vi driver deras frågor

• Om man inte är medlem, kanske man börjar fundera på att bli 

det! 

Varje gång vi syns i media:



Medielandskapet
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Vi har gått från…
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… till

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oaGjR4DyS8rI3M&tbnid=wRJlyifRotcg3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://asburyandasbury.typepad.com/blog/2012/12/instagram-didnt-get-the-tone-wrong.html&ei=Z_clUp_LIIbLsgbh7YHgAQ&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNGXBD8FHCSZxM9Kyf4A1oQvzz5UaQ&ust=1378306275087909


Vad är en nyhet och hur når vi 

publicitet? 
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Nyhetsvärdering

• Aktuell  

• Intressera många 

• Inträffa nära 

• Ensam eller först om nyheten

• Överraskande eller ovanligt

• Offentlig person

• Avslöjande

• Lag- eller regelbrott

• Nya förslag

• Bra bilder

• Lilla människans kamp mot makten

• Berättelsen bakom nyheten
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Använd statistik
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Visa det mänskliga



Var lokala
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Var bildmässiga – uppmuntra till 
delaktighet



Vision i medierna

- mäts genom medieanalyser 



Genomslag över tid och största nyheterna

Fyra nyheterna med störst genomslag 2020

• Socialchefsrapporten

• Vision vill att AMV granskar äldreomsorgen

• Kraven på distansarbete

• Arbetmiljöproblemen och badskandalen i Hörby
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Antal artiklar och inslag lokalt
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300 - 500 artiklar

100 – 299 artiklar

11 – 49 artiklar

Mindre än 10 

artiklar

50 – 99 artiklar
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Mediernas 

hemvist

Antal artiklar

2019 2020

Västra Götalands län 425 459

Skåne län 142 212

Norrbottens län 93 102

Västerbottens län 48 99

Södermanlands län 23 94

Kalmar län 111 82

Östergötlands län 68 78

Dalarnas län 88 77

Jönköpings län 82 67

Örebro Län 36 59

Hallands län 25 57

Gävleborgs län 106 42

Blekinge län 48 38

Värmlands län 40 38

Kronobergs län 44 38

Stockholms län 47 35

Uppsala län 36 35

Västernorrlands län 24 18

Gotlands län 6 14

Jämtlands län 9 11

Västmanlands län 6 10

Markant 

ökning/minskn

ing av artiklar 

inslag

jämfört med 

2019



Tabellen visar Visions 20 representanter med flest artiklar/störst medieräckvidd under perioden. Totalt noterades drygt 70 talespersoner på nyhets- och debattplats.

Vision i medierna Q2 2021 – Talespersoner 
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Talesperson Antal 

artiklar

Veronica Magnusson, ordförande 47 (43)

Jonas Ericsson, ordförande VGR 8

Per Vestin, ordförande Region 
Norrbotten 6

Pia Rosenlöw Posch, ordförande Tranås 6

Lars-Åke Josefsson, ordförande 
Karlskoga 6

Christina Johansson, ordförande Falun 5

Ritva Rådefalk, HSO Mariestad 5

Anders Söderberg, HSO Lund 5

Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk 
strateg 4

Mikael Larsson, ordförande Eskilstuna 4

Sari Wonsell, ombudsman 4

Emma Bernhult, ordförande Örebro 4

Maria Stridsman, ordförande Luleå 4

Christina Frostberg, chefsombudsman 4

Benny Rönnqvist, ordförande Kalix 3

Marie Kristiansen, ordförande Högsby 3

Britt-Marie Hellström, HSO Skövde 3

Linda Olausson, chefsjurist 3

Dan-Christer Nilsson, vice ordförande 
Region Norrbotten 3

Lena Runesson, ombud Region Kalmar 
län 3

Talesperson Räckvidd 

milj.

Veronica Magnusson, ordförande 7,5 (4,5)

Sari Wonsell, ombudsman 2,2

Linda Olausson, chefsjurist 1,3

Per Vestin, ordförande Region 
Norrbotten 1,2

Anders Söderberg, HSO Lund 0,8

Anna Nilsson, ordförande Lund 0,4

Emma Bernhult, ordförande Örebro 0,3

Jonas Ericsson, ordförande VGR 0,2

Christina Johansson, ordförande Falun 0,2

Åsa Nordin, ordförande Sigtuna 0,2

Maria Stridsman, ordförande Luleå 0,1

Marie Kristiansen, Högsby 0,1

Lena Runesson, ombud Region Kalmar 
län 0,1

Benny Rönnqvist, ordförandeKalix 0,1

Camilla Persson, ordförande Torsås 0,1

Christina Frostberg, chefsombudsman 0,1

Jonathan Söderberg, vice ordförande 
Västerås 0,1

Elin Cederberg, ordförande Västerås 0,1

Anton Härder, Älmhult 0,1

Anette Eismar, ordförande Växjö 0,1





Sociala medier 



Vad vill vi uppnå i sociala 

medier? 

Medlemsnytta Opinionsbilda Rekrytera Varumärkes-
kännedom

Utgångspunkt: 

Dialog

Mätpunkter: Engagemang, räckvidd, konverteringar



Dialog: live



Dialog: ställa frågor 



Vad vill du med ditt inlägg? 

Kännedom

Kännedom/vetskap

Engagemang

Engagemang på 
posten (likes, 
kommentarer, 

delningar) 

Videovisningar

Konvertering/action

Länkklick

Registreringar



Var tydlig med vem du 

representerar



Lyft Vision 



Interagera med andra 

Hur? 

Gilla

Kommentera

Dela 

Skicka meddelanden

Tagga 

Med vem?

Förtroendevalda 

Medlemmar

Politiker

Media

Samarbetspartners  

Organisationer 



Case: 

villkor i äldreomsorgen



Startskottet för kampanjen: 

hösten 2020 – våren 2021 partiledarsamtal

maj 2021 

nationell debattartikel i 



Lokala debattartiklar i bla Kalix, Nynäshamn, Örebro 



Stödmaterial till dig som medlem / förtroendevald

På denna interna länk till vision.se får du konkreta tips på vad 

du kan göra för att sprida våra budskap. Här finns:

- info om kampanjen

- färdig formulerade inlägg för sociala medier som man kan 

kopiera rakt av

- bilder och grafik som man kan kopiera rakt av

- våra huvudbudskap

- förslag på hashtag

Så kan du sprida Visions budskap om äldreomsorgen | Vision

https://vision.se/for-dig-som-ar/Fortroendevald/paverkansarbete/paverkansarbete/paverkan-aldreomsorg/


Så kan du jobba lokalt



Kontakta en reporter och erbjud en nyhet exklusivt.

Skicka ett pressmeddelande om en nyhet – när du vill nå

många samtidigt. T e x ett nytt avtal. 

Skriv en insändare/debattartikel - leder ibland till inslag  

eller nyhetsartiklar. 

Berätta om allt Vision gör på sociala medier.

Olika sätt att få publicitet



En nyhetsartikel - skrivs av en journalist. Journalisten gör ett 
journalistiskt jobb - till exempel utifrån tips från Vision - och citerar 
förtroendevalda/experter. Journalisten ”äger” texten och har sitt 
namn under artikeln, vi kan bara påverka våra citat. Syftet är att 
rapportera om en nyhet.

En debattartikel– innehåller åsikter och skrivs av en utomstående 
person, till exempel en förtroendevald i Vision. Syftet är att väcka 
debatt i en fråga och lyfta fram argument. Tidningen får ändra rubrik 
och ingress men övrig text ”ägs” av skribenten själv. Här kan vi lyfta 
in alla de budskap vi vill ha med och vi ska också vara beredda på 
att fortsätta debattera. 

En insändare- innehåller också åsikter men är mycket kortare än en 
debattartikel. Här hinner man utveckla ett huvudargument men inte 
mycket mer. Gäller att vara kortfattad och gärna slagfärdig. 

Vad är skillnaden mellan 

nyhetsartikel, debattartikel och 

insändare?
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• Ring eller mejla – måste inte vara ett 

pressmeddelande

• Det viktigaste först: Vad är problemet? Vem ska 

lösa problemet? Vad är Visions förslag till lösning?

• Gärna statistik från undersökning eller enkät som 

stödjer nyheten

• Varför är detta intressant för 

läsarna/lyssnarna/tittarna?

• Kontaktuppgifter till dig 

• Länk till vidare information

2021-09-30

Sälj in en nyhet till en reporter
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• Aktuellt

• Lokalt

• Slagkraftig rubrik

• Lyft bästa argument

• Avsluta med en uppmaning – vem ska agera?

• Kortfattat: insändare ca 7-12 meningar, 

lokal debattartikel ca 2500 tecken

2021-09-30

Insändare/

debattartikel
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Pressmeddelande den X X 2020 

Facken kritiska till kommunens nedskärning i budgeten

Vision, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Akademikerförbundet SSR i Lund lämnar 
in idag, onsdag, en framställan om arbetsmiljöåtgärd mot Lunds kommun. 
Huvudskyddsombuden för dessa förbud är kritiska till att kommunen inte har gjort någon 
riskbedömning innan beslut om budget för 2020 fattades. 

- Lunds kommun har beslutat om kraftiga nedskärningar i budgeten för 2020. När en 
arbetsgivare tar ett beslut som genererar förändringar i organisationen är arbetsgivaren 
skyldig att genomföra en riskbedömning för att konsekvenserna av det beslut man tar ska 
bli tydliga. Det har man alltså inte gjort i Lunds kommun och vi som 
huvudskyddsombud ser uppenbara risker för medarbetarna i kommunen, tex kommer 
arbetsbelastningen för många av dem att bli ohälsosam med konsekvensen att fler 
medarbetare kommer bli sjuka av sin arbetsmiljö. Vi ser allvarligt på detta då kommunen 
måste ta sitt arbetsmiljöansvar, säger Lars Öst huvudskyddsombud för Vision. 

Framställan enligt 6 kap. 6a § lämnas kl 13.00 till Arbetsmiljöverket

För mer info, kontakta: 
Lars Öst: lars.ost@lund.se eller 046 – 359 55 77

Skriv ett lokalt pressmeddelande

mailto:lars.ost@lund.se


Hemuppgift!
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Välj en fråga som du vill driva på din arbetsplats. 
Gör en kort plan där du besvarar så många som möjligt av 
följande frågor: 

Vad vill du uppnå?
Vem vill du påverka?
Vad är ditt huvudbudskap?
Vilka är dina bästa argument?
Vem är talesperson?
Vilka kanaler väljer du för att föra ut ditt budskap? 
(tidningar, sociala medier osv)
Kan du skapa en nyhet kopplat till frågan? 
Kan du anknyta till en pågående debatt?
Hur visar du resultatet för medlemmarna?

2021-09-30

Uppgift: Planera ett utspel i media


