
Lav din egen pressemeddelelse til medierne.

Kort fortalt...
En pressemeddelelse: 
A) - er blevet brugt, som en måde hvorpå du kan fortælle/tippe om en begivenhed/et arrangement, og som 
du gerne vil have en journalist til at skrive om i avisen.

B) - bruges oftest i dag, OGSÅ som en færdig historie. Hvor du skriver hele teksten, og sender ud til 
medierne/journalisterne, og håber på, at de bringer teksten videre ud til læseren. 

(Til sidst i dokumentetet har jeg kort beskrevet, hvad forskellen er på en pressemeddelelse og en artikel.) 

GODE RÅD: 

Her får du en række generelle råd, som er gode at huske når man laver en pressemeddelelse, og som 
primært koncentrerer sig om eksempel B. 

1) AIDA – modellen: (Hav dette i baghovedet inden/når du begynder at skrive)
 AIDA er efterhånden en gammel kommunikationsmodel, som er brugt rigtig meget i 

kommunikations- og reklamebranchen. Det er ikke som sådan en måde, hvorpå du skal skrive din 
tekst. Det er blot en god ting at være opmærksom på, inden du kaster dig ud i at skrive.  

  AIDA står for:
◦ Attention (opmærksomhed)
◦ Interest (interesse)
◦ Desire (begær)
◦ Action (handling)

Helt konkret så skal du i din tekst: (Fra oven)
 Skabe Attention/opmærksomhed med en fængende og tydelig overskrift.
 Skabe Interest/interesse for dit produkt/begivenhed.
 Få læseren til at Desire/begære dit produkt/ønske sig at være med/deltage.
 Og sluttelig få læseren til at tage Action/handle på sit begær, ved rent faktisk at deltage i dit 

arrangement.   

2) Hvem skriver du til? 
Der er flere ting, som du skal huske her:

 Hvilket medie er det, du gerne vil have historien i? Avisen, Radioen, Fjernsynet?  
 Hvem er målgruppen for det valgte medie? 
 Husk - altid modtagerorienterede pressemeddelelser! Det er altid vigtigt, at have din slutmodtager 

for øje, når du skriver din tekst. 
 Tænk meget gerne: ”Hvad er behovet hos min slutmodtager, og hvordan dækker mit arrangement 

dette behov?” 
 Skriver du f.eks. en pressemeddelelse om et familiearrangement, så sæt dig i familiens/

(slutmodtagerens) sted, og overvej, hvad familien har brug for at vide om arrangementet, for at de 
får lyst til at tilmelde sig/deltage. Det er præcis dette du skal skrive om i din pressemeddelelse.
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 Det er slet ikke usandsynligt, at du skal skrive flere forskellige pressemeddelelser afhængigt af 
hvilket medie og hvilken målgruppe du ønsker at ramme.

3) Hvad er dit budskab? 
 Hvad ønsker du at fortælle med din pressemeddelelse? Gør dig klart, hvad dit formål er med 

pressemeddelelsen inden du begynder at skrive. 
 Skriv gerne stikord på et stykke papir, så du hele tiden har formålet for øje, når du begynder at 

skrive.

4) Sådan deler du din tekst op: (Fra oven) 
 Tydelig overskrift: Kort og præcis. 
 Underrubrik: Få linjer, som giver et resumé af pressemeddelelsen (gerne markeret i kursiv)
 Brødtekst: Selve teksten.
 Mellemrubrikker: Små overskrifter, som deler brødteksten op i kortere afsnit, og som ligeledes 

fortæller hvad det efterfølgende afsnit omhandler.
 Vær klar over, at journalisterne højst sandsynligt skærer noget væk i din tekst. Så sørg for at få de 

vigtigste budskaber frem øverst/først i teksten. 
 Spørg dig selv; ”er budskabet tydeligt, hvis nu de sidste par afsnit mangler?” (Det er skønt, hvis de 

tager alt teksten med, men det gør de sjældent. Det handler ikke om, at dine sidste afsnit er dårlige.
Det handler blot om, at det skal være kort og præcist.)

5) Undgå fagudtryk:
 Hvem er det du skriver til? 
 Skriv i et sprog, som din målgruppe kan forstå og er let læseligt. Hvis din tekst ikke er til et fagblad, 

hvor målgruppen er inde i fagtermer, så begræns de stærkt faglige udtryk og termer. 

6) Undgå stavefejl:
 Dobbelttjek altid din tekst, eller få andre til det, når du er færdig med at skrive. Der er ikke noget 

mere irriterende end at opdage stavefejl, når teksten først er sendt afsted. 

7) Brug ”3. person”: 
 Skriv ikke ”jeg”, ”vi” og ”os”, men i stedet ”Naturvejlederen i YYY Kommune, XXX (navn) , afholdt i 

lørdags…, for ikke mindre end 100 deltagere. Arrangementet var en stor succes iflg. ZZZ, som deltog 
sammen med sin datter og søn.” 

 Du skal blot gengive eller formidle, hvad der skal ske/skete. Du skal forholde dig neutral i teksten, og
lade være med at komme med dine egne holdninger. 

8) Brug citater:
 Hvis du ønsker, at få lidt holdninger med omkring arrangementer, så lav i stedet et citat. Det virker 

mere troværdigt, når du får nogle ”neutrale” deltagere til at udtale sig. Det er folk også mere 
tilbøjelige til at tro på. 

 Eks. ”Arrangementet var en stor succes, trods det dårlige vejr, og vi har da helt sikkert tænkt os at 
deltage igen næste år, siger XXX, som deltog sammen med sin datter og søn.” Eller ”Vi håber 
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selvfølgelig på, at der kommer rigtig mange familier på lørdag til XXX, da et arrangement, som dette 
netop er med til at sætte fokus på YYY, udtaler naturvejleder ZZZ.”

9) Billeder:
 Vedhæft et par billeder. Kun et par stykker, som du har nøje udvalgt. 
 Billeder til en avisartikel skal være i så høj en opløsning som muligt. Minimum 150 dpi og allerhelst 

300 dpi. 
 Brug billedeformater som jpeg, tiff eller gif.
 På http://www.natur-vejleder.dk/krible-krable1krible-krable1downloadpressefotos kan du 

downloade pressefotos, som kan bruges til pressemeddelelser. Husk at skrive hvem fotografen er. 
 Hvis du tager billeder selv, og der er tydelige børn eller voksne med på billedet, så sørg altid for, at 

du har tilladelse til at bruge billedet. Det gælder også i forbindelse med sociale medier m.m. Du skal
altid have tilladelse af folk, til at du må bruge f.eks. netop det billede, hvor de er med.   

10) Husk at følge op:
 Når begivenheden/arrangementet er overstået, så husk at følge op med endnu en 

pressemeddelelse om hvordan det gik; 
◦ Var der noget specielt som folk var ekstra interesseret i?
◦ Hvad blev diskuteret?
◦ Hvor mange kom? 

Det er vigtigt at få alt dit benarbejde afsluttet, også i medierne. 

11) Husk at dele på de sociale medier:
 Når pressemeddelelsen er kommet med i den lokale avis, så sørg for at få den delt på de sociale 

medier –på den måde kan du selv lave endnu mere spind på historien/nyheden.
 Kopier linket fra netavisen (hvis du kan få adgang) eller tag et godt og tydeligt billede af artiklen 

med din telefon, og få det delt på de sociale medier. Facebook er bl.a. en nem og billig måde, at få 
begivenheder/nyheder delt hurtigt. 

Forskellen imellem en pressemeddelelse og en artikel:

Artikel: Er skrevet udfra læserens synspunkt, altså en tekst, hvor fokus er på hvilke informationer læseren 
har brug for at vide. Det er oftest journalisten, som skriver artiklen, og som stiller de kritiske spørgsmål på 
læserens vegne. 
 
Pressemeddelelse: Er skrevet med det formål, at du/organisationen/firmaet/foreningen har et  budskab, 
som skal ud til omverdenen. Synspunktet er altså dit/jeres, men derfor er det stadig en rigtig god ide, at 
skrive pressemeddelelsen med modtageren for øje. Jo bedre du gør det, jo nemmere har du ved at få trykt 
hele din pressemeddelelse uredigeret.

NB! Skriver du din pressemeddelelse så godt, at journalisten bare kopierer det hele og bringer videre ud til 
læseren, så har du gjort det rigtig godt! Så hvis du mere eller mindre følger den række råd, som er skitseret 
ovenfor, så har du hjulpet journalisten godt på vej. 
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Er der noget du er i tvivl om, så skriv til kommunikation@natur-vejleder.dk
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