
Samarbete med medier



Ett gemensamt intresse ?



Budskapet (förberedelser)
Tänk igenom vad du vill förmedla

Enkla ord, korta meningar (så att journalisten kan citera budskapet enkelt)

Var förberedd 

+ 2-3 siffror redo 
+ 2-3 olika sätt att uttrycka huvudbudskapet
+ (optimalt) 1-2 historier/exempel (historiska eller personliga)
+ svar på typiska frågor och motargument (ta dom fram tillsammans i förväg, till 

exempel ”Vad vill Piratpartiet egentligen?”, ”Hur många är ni?” mm) 
+ var beredd på personliga frågor (”Varför blev du pirat?”, sysselsättning, intresser 

mm)



Piratpartiets guide för 
pressmeddelanden



(från guiden)

Om Piratpartiet (Boilerplate)

Piratpartiet grundades 2006 och driver frågor om personlig integritet, frihet på 
internet, värdighet och deltagande. Partiet finns idag i ett sextiotal länder och i 
Sverige har man 3500 medlemmar fördelat på 789 lokala föreningar.

Piratpartiet har funnits representerat i Europaparlamentet sedan 2009 och har 
även representanter i de nationella parlamenten i Tjeckien, Luxemburg och på 
Island. På lokal nivå sitter man med i hundratals olika regioner och kommuner i 
exempelvis Frankrike, Finland och Tyskland.



Förberedelser 

Läs tidningen / lyssna på podden

Det är sannolikt att det kan komma likadana frågor på samma podd

Förstå deras “politik”



Koppla vidare

● det är helt okej att inte kunna något!
● erkänn direkt om du inte har siffran eller annat just nu 
● erbjud att koppla vidare till andra medlemmar som specialiseras i den frågan 

eller att komma åter med siffran 



Tips: D-dagen

Podd / radio: ta med anteckningar (kort: siffror, namn, budskapet)

Video (TV/Youtube): 

Tänk på kläder (inte måste): enfärgade kläder är det bästa. Undvik prickiga, svarta 
och vita kläder. Titta gärna på den som ställer frågor. 

Försök att slappna av och tänka på varför du gör det du gör 



Vad händer om…? 

…jag stammar?

● upprepa bara meningen från början och fortsätt som vanligt

..jag vet inte vad jag ska säga?

- “Det är en komplex fråga”
- upprepa huvudbudskapet med andra ord
- koppla vidare till någon annan 
- föreslå att återkomma med informationen 



Bli bättre kontinuerligt 

● lyssna på tal och intervjuer av politiker/aktivister du gillar
● träna i par med kompisar 
● Toastmasters
● sjung eller läs högt för att uppnå ett bättre ordflöde 



Det viktigaste är att komma igång!



Övning i par



Frågor: några idéer…

- När bestämde du personligen att bli pirat? 

- Varför bestämde du att bli pirat? 

- Vad vill Piratpartiet egentligen? 

- Hur bedömer ni era chanser i nästa val?

- Vilka politiska prioriteringar har ni på kommunal nivå?



Diskussion & frågor 


