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Tema: 

• Å spre informasjon og et budskap 

– Innhold og kanaler: 

– Landingsmedier

– Spredningsmedier

• Mediearbeid

• Ytringsfrihet og lojalitetsplikt
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TOTAL Norsk Tjenestemannslag

BASE 1963 111

Frifagbevegelse.no 9% 13%

SMS fra forbundet 29% 28%

E-post fra forbundet 68% 77%

Forbundets hjemmeside 32% 34%

Sosiale medier 26% 23%

Andre, notér 7% 3%

TOTAL 171% 178%

Om du kunne velge, gjennom hvilke digitale kanaler foretrekker du å motta 
nyheter og informasjon fra fagbevegelsen?

LOs medievaneundersøkelse gjennomført av Opinion våren 2016. 
2000 medlemmer i LO er spurt og av de var 111 fra NTL, alder ca. 30 – 60. 



I hvilke sosiale medier eller nettsamfunn forventer du at du 
finner informasjon om LO og fagbevegelsen?

TOTAL Norsk Tjenestemannslag

BASE 2000 111

Facebook 44% 50%

Twitter 5% 8%

YouTube 3% 4%

Instagram 3%

Snapchat 2% 1%

Andre, notér 22% 25%

Vet ikke 35% 28%

TOTAL 114% 116%
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Er det ...

TOTAL Norsk Tjenestemannslag
BASE 2000 111

Medlemsblader, fagblader på papir 38% 39%
Medlemsblader, fagblader på nett 10% 8%

frifagbevegelse.no 3% 9%
Papiraviser 3% 3%
Nettaviser 7% 8%

TV 6% 6%
Radio 2%

LO og forbundenes egne nett-/hjemmesider 
(fagbevegelsens egne nettsider) 18% 9%
IKKE LES: Ingen av disse 11% 15%

IKKE LES: Ikke sikker 2% 3%

TOTAL 100% 100%

Hvilken av følgende kanaler er din viktigste kilde til informasjon om fagbevegelsen?



Når på døgnet er du mest aktiv på nettet?

LES OPP:

TOTAL Norsk Tjenestemannslag

BASE 2000 111

Kl. 07.00 - 11.00 7% 8%

Kl. 11.00 - 15.00 6% 7%

Kl. 15.00 - 19.00 16% 10%

Kl. 19.00 - 23.00 55% 59%

Kl. 23.00 - 07.00 2% 1%

Like aktiv hele døgnet 12% 14%

IKKE LES: Har ikke tilgang til internett 2%

TOTAL 100% 99%
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Å spre et budskap

• Fakta

• Meninger

Innhold

• E-post / sms

• Sosiale 
medier

Sprednings-
medium • Nettside

• Youtube

Landings-
medium
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Omstilling

Konsekvenser, alternativer

Positivt

Negativt

Fokus
Politiske 

meninger
Konkrete 

utfordringer
Uenigheter
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Kommunisert innhold

For hvem?

Medlemmer

Ledelsen

Omverden

Formål

Påvirkning Lindring Engasjement
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Triggerord

• Det ordet brukeren leter etter

• Det ordet brukeren søker etter i google

• Ikke nødvendigvis det ordet du automatisk bruker

• Prøv å bruke brukerens ord

• Men triggerordet kan være forskjellig for forskjellige målgrupper
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Skumbar tekst

• Kun 20% leser et helt avsnitt uten å begynne å skumme etter triggerord

• Forkort teksten

• Bruk liste der du ramser opp likeverdige punkter

• Veldig ladede ord får leseren til å stoppe opp

• KOS: Kort, objektivt, skumbart
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Disposisjon

• Kan vi klare oss med BARE overskriften? 

• Det viktigste først

• Skriv venstrevendt. 

• Korte avsnitt med ett poeng i hvert
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Ulike budskap til ulike målgrupper ved 
hjelp av ulike spredningsmedier

Landing 
1

Spredning 
A

Spredning 
B

Spredning 
C
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Landing 
2

Spredning 
D

Spredning 
E

Spredning 
F



Nettsider
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http://www.ntl.no/


Spredningsmedier
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• E-post / sms

• Sosiale 
medier

Sprednings-
medium
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http://ipsos-mmi.no/some-tracker  - for oppdaterte undersøkelser

http://ipsos-mmi.no/some-tracker
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Vi har lyktes veldig bra med å nå 
ut via Facebook, som nå står for 
halvparten av trafikken – og 
nyhetsbrev, som gir oss en 
fjerdedel av trafikken. 
I løpet av året har vi fått 10.000 
nye følgere på Facebook, slik at 
totalen er 36.000 ved inngangen til 
året. Og engasjementet er stort! 
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Konsekvenser av fb-logaritmen (og tilsvarende)

• Det er IKKE ett fett hvilken konto du bruker

• Flere kontoer kan bygge hverandre opp

• Twitter: bruke hashtaggene som journalistene og andre viktige personer 

bruker

• Mentions, likes, svar, delinger, etc

• Triggerordene allerede i overskriften, og helst helt først!

• Ikke poste uengasjerende innlegg. Hvilke følelser trigger saken? Bruk 

bilder. Still spørsmål.

• Maks rekkevidde: video, interaktivitet, konkurranse

• Korte historier vinner.

• Timing: folk mest på 22 – 23 og på søndager. (Mulig å forhåndsposte), 

men også når de er på vei til og fra jobb.
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Får du leserens ansikt til å bevege seg?
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1. Pirre nysgjerrigheten

Folk går inn og leser saken hvis de blir 

nysgjerrige nok.

2. Vær tydelig

Tittel, ingress og foto må gå rett på 

sak. Visuelle virkemidler (bra bilde, 

infografikk) synes bedre i 

nyhetsstrømmen. Skriv så kort som 

mulig. Likevel bør overskriften være slik 

at man forstår hva det handler om.

3. Skap sterke følelser

Det er viktigere at det er intense 

følelser du vekker, enn om følelsene er 

positive eller negative. Skap 

forbannelse - ikke irritasjon; begeistring 

- ikke tilfredshet.

Hva sier ekspertene fungerer på facebook?

4. Bruk humor

Humor som ikke er vellykket, kan 

komme veldig galt ut. Men glimt i øyet 

på de rette stedene kan gjøre temaer 

mer ufarlige, og humor gjør at 

innholdet spres lettere.

5. Vær nyttig

Gi innhold som hjelper andre eller 

viser din egen ekspertise.
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6. Gjør innholdet “likbart”

Formuler teksten slik at det gir 

mening å “like” den. Foreslå en 

løsning på et problem, i stedet for å 

kun omtale problemet.

7. Oppfordre til handling

Fortell hva du vil folk skal gjøre -

stemme, donere, møte opp eller 

hvordan reagere.

8. Skap innhold folk vil identifisere 

seg med

Folk deler innhold de vil assosiere seg 

med. 

Hva sier ekspertene fungerer på facebook?

9. Rett timing

Folk er mest pålogget sosiale medier 
når de trenger en pause og slapper av.

På Facebook kan du legge inn 
statusoppdateringer på forhånd slik at 
du får det tidspunktet som treffer 
flest. 

10. Vis ansikt og snakk med én 
stemme

Det gir mer oppmerksomhet at en 
person sier noe Enn at en logo gjør 
det. Sjekk at oppdateringen er i tråd 
med virksomhetens stemme.

Kilde: Ida Aalen’s bok om sosiale medier 2015.
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#Hashtag

• Brukeren forteller #historien

• Den er søkbar

• Følger trender – arrangementer

• #NTLnorge #mittNTL

@bruker

• Identifiserer brukeren

• @NTLnorge



Norsk Tjenestemannslag
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3859
liker på Facebook

743
følgere på Instagram

944
følgere på Twitter



Inviter venner til NTLnorge på Facebook!  

Vi legger ut jevnlig informasjon og nyheter!   

Mange flere vil ha nytte av å følge oss. 

I venstre kolonne på facebooksiden
ser du hvor du må klikke for å invitere 
venner

Denne dialogboksen dukker opp, klikk på:  Inviter



Hvordan saker spres
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Denne saken 
nådde over 
5000 personer. 

På nettsiden 
til NTL er det 
500 innom 
hver dag. 



NTL Ung er også på Facebook og www.ntlung.no

LIK 

DEL 

INVITER

#NTLung

http://www.ntlung.no/
http://www.kristiansand.kommune.no/no/ressurser/Nyheter/Nyhetsarkiv/Earth-Hour--lik-og-del/
https://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.uu.kk.dk/sites/default/files/uploads/public/pictures/facebook-like-icon_2.png&imgrefurl=http://www.uu.kk.dk/til-unge-0&docid=cPhZkpavmv8kOM&tbnid=VYxMHL2NohIHDM:&w=246&h=200&ei=kPA4VZmLN4HrOPWvgbgF&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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www.mittntl.no – historier fra medlemmene

31

http://www.mittntl.no/
http://www.mittntl.no/


Å spre et budskap

• Fakta

• Meninger

Innhold

• E-post / sms

• Sosiale 
medier

Sprednings-
medium • Nettside

• Youtube

Landings-
medium

32



Medier
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Mediearbeid

- Medienes rolle

- Hvordan de jobber og tenker

- Viktigheten av forberedelser

- Husk å be om sitatsjekk.



• 24 timers media

• Norge – svært mediedrevet 

samfunn

• Tabloide, men…

• Høyt etisk nivå

• Tøff konkurranse: være først og 

eksklusive, underholde

• Enkle saker vinner frem

• Vanlige saker plasseres som 

eksklusive av byråer og 

medierådgivere

Den nye mediehverdagen

• Alle kan lage egne nyheter på 

nett,via blogger, hjemmesider, 

twitre

• Nettsamfunn blir viktigere

• Nyhetene i lomma!
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http://www.google.no/imgres?imgurl=http://daisy.sodor.no/generated/31623_2251034.jpg&imgrefurl=http://www.dagsavisen.no/samfunn/smarttelefonen-i-hardt-ver/&h=432&w=646&tbnid=g2jLSXqAB_40XM:&zoom=1&docid=47zqC_AE69sTaM&ei=7WA1U6buHaP_ygPNyID4Dw&tbm=isch&ved=0CIoBEIQcMBM


Konsekvenser av mediebildet

• Medietrykk, særlig i negative saker, det er mange som løper i flokk!

• Mediene påvirker hendelsesforløpet

• Vanskelig å nå frem med positive saker 

• Pressemeldinger og pressekonferanser har endret funksjon

• Mer fragmentert mediebilde

• Klikkstyrte nyheter, hva leses mest og ikke hva som er viktigst. Dårlige 

klikksaker forsvinner 

• Konkurranse om å være først! 
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Retriever medieovervåkning:  NTL juli – desember 2016

Samlet oppslag for hele 2016 er 1590 oppslag: 
425 var avisartikler og 1165 var web. 



10 gode råd til en intervjusituasjon

1. Hva er det viktigste budskapet? Formulér det i stikkord eller i 
en slagkraftig spissformulering. 

2. Identifiser de tre viktigste tingene du ønsker publikum skal huske. 

3. Bruken av tall og statistikk bør begrenses. 

4. Ikke bruk stammespråk, unngå vanskelige ord

5. Hold deg til reelle premisser, og unngå ville spekulasjoner. Si stopp 
hvis du må. 

6. Si sannheten, men snakk ikke nedsettende om andre. 

7. Hvis du ikke kan svare på spørsmålet, er det bedre å si det enn å 
svare galt. 

8. Unngå å gå i forsvar. Si det heller som det er, men argumenter ikke 
med journalisten. 

9. Prøv å holde deg rolig, og gi ikke etter for press. 

10. Sist, men ikke minst: Smil og vær mest mulig deg selv! 
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Effektiviseringskutt i driftsbudsjettet i statlige 
virksomheter: 
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1,7 milliarder i 2015
2,1 mill. i 2016
2,5 mill. i 2017 

Hvordan merker dere kuttene? Hvordan kan dere synliggjøre hvordan 
kuttene påvirker arbeidshverdagen og tjenestene dere leverer?

Oppgave: planlegg et medieutspill med et hovedbudskap knyttet til kuttene. 
Lag et budskap på tre setninger. 



Ytringsfrihet og lojalitetsplikt
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Ytringsfrihet og lojalitetsplikt
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Ytringsfrihet
Grunnleggende 
menneskerett
§ 100  Grunnloven

Lojalitetsplikten krymper når et kritikkverdig forhold vokser

Lojalitetsplikt
arbeidskontrakten

Ulike typer lojalitet: overfor 
arbeidsgiver

borgerne 
faglige standarder
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Demokrati - rettigheter: 
- Behov for offentlighet rundt viktige samfunnsprosesser. 
- At ansatte skal kunne øve innflytelse på viktige beslutninger. 

Velferd - sikkerhet: 
- Sikre helse, miljø og sikkerhet i vid forstand. 
- Å rette opp feil og mangler i arbeidsmiljøet. 
- At grove feil i tjenestene eller skadelige produkter fjernes. 
- At vold og overgrep mot brukere/klienter/pasienter/elever 
stoppes. 

Effektivitet - forbedring: 
- Unngå sløsing ressurser. 
- Rette opp forhold som kan skade virksomhetens situasjon. 
- Forbedre kvaliteten i arbeidet som gjøres. 

Hvorfor er ytringer og varsling viktig? 



Etiske retningslinjer for statstjenesten

• Jo mer ledende stilling en person har, jo 

strengere vil lojalitetskravet være

• Dersom den som uttaler seg vil kunne oppfattes 

som representant for virksomheten er det viktig 

å presisere at uttalelsen står for egen regning

• Embetsverket som sitter i nærheten av den 

politiske ledelse må være påpasselig slik at de 

ikke tilkjennegir standpunkter på tvers av egen 

fagstatsråd



Varsling - om kritikkverdige forhold

• Varsling er en bestemt type ytringer - gjelder kritikkverdige 

forhold

• Kritikkverdige forhold:

– Brudd på lover og regler

– Brudd på etiske retningslinjer

– Brudd på allmenne etiske normer i samfunnet

• Varslere er beskyttet mot gjengjeldelse, jf AML § 2-4



Etiske retningslinjer for statstjenesten

• Statsansatte har en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk 

om statens virksomhet og andre forhold

Kvaliteten på den offentlige debatten forringes når de som 

arbeider konkret med de enkelte sakene ikke vil eller får 

delta i debatten

• Arbeidsgiver skal legge til rette for en kultur på 

arbeidsplassen som sikrer at relevant informasjon –

herunder kritiske ytringer – når fram til relevant nivå, og 

som sikrer bred aksept for at ansatte deltar i den offentlig 

debatt innenfor rammen av et romslig lojalitetsbegrep
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• «Det er en fryktkultur i xx, der jeg er ansatt. Feil skjules og kritikk 

oppfattes som illojalitet. Intranettet er som Nord-Korea: aldri en negativ 

kommentar.» (statlig sektor) 
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Fra 2007 – 2016, negativ utvikling: 

• Færre oppnår endringer når de varsler

• Flere mottar represalier når de varsler

• Færre vil varsle igjen

• Flere begrunner sin «taushet» med frykt for represalier

De som har vært gjennom omstilling siste to år:

• vurdere sine ytringsbetingelser som dårligere

• oppnår mindre endring når de varsler

• har økt risiko for å få represalier
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Hva kan du som tillitsvalgt gjøre? 

• Ta i mot varsel og kunne varslingsrutiner og regler. 

• Tillitsvalgte har ansvar for å beskytte de som har varslet.

• Bidra til enkle og tydelige varslingsrutiner som er tydelig på at 

arbeidsgiver ønsker at ansatte melder fra.  
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EN VARSLET SKANDALE? I sju år har kolleger 
varslet mistanke mot en Vegvesen-ansatt i 
Arendal. Nå er mannen siktet for grov 
korrupsjon, og Vegvesenet kaller inn 
hundrevis av biler de frykter kan være 
tikkende bomber på norske veier.

Onsdag 7. desember 2016, på 
parkeringsplassen utenfor Coop Prix i 
bydelen Birkelund øst i Arendal, lå en hvit 
konvolutt. Lite visste dama som oppdaget 
den og plukket den opp at hun var i ferd 
med å sette i gang en omfattende 
korrupsjonsetterforskning som nå, når disse 
ordene skrives, fortsatt er full av løse tråder, 
mistanker og rykter.

Klassekampen 11. februar



Takk for meg! 

Lisbet Bjone

Informasjonsrådgiver NTL

lb@ntl.no

920 68 774

Ta gjerne kontakt! 
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