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HVORFOR? HVORDAN?
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AGENDA

HVEM?

Strategiske 
overvejelser om 
at være på SoMe

Taktik og værdi? Retningslinjer og 
den enkelte 
medarbejder



ALT KOMMUNIKERER



Kommunikation forankret i strategi



”Vi arbejder for retfærdighed”



Kanalvalg

Timing

Budskab



Stakeholdermap



Kendskab
Hvor godt kender du anklagemyndigheden?

Skala: -100 til +100
Gennemsnitligt 95%-konfidensinterval: 
+/- 3
n =  1740

Ca. 1/3 af befolkningen siger at de intet kendskab har til 
anklagemyndigheden. Kun 11% har et højt kendskab



Integreret 
medielandskab



AVISOPLAG
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Twitter er journalisternes øjne og ører 
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Vi skal da på 
facebook…..???





Forvaltningens sfærer i medierne

Privat Personlig Professionel



Hvad kan man flytte med SoMe?

• Medietid

• Dagsorden 

• Relationer

Twitter er et strategisk værktøj for at nå journalister, medier og 
borgere 
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Fra post til omtale
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Jydske Vestkysten 
29.09.2016Twitter den 28.09.2016

MetroExpress
29.09.2016



Fra tweet til breaking news
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Breaking news på Twitter
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TV2 klokken 15.29:



(Infomedia nøgletalsanalyse, oktober 2015)



Rigsadvokaten udsender nyheden ”Skattesagen: SØIK har beslaglagt 1,7 

milliarder kroner i udlandet” via to medier - anklagemyndigheden.dk og 

Twitter. Klokken 17.55 publiceres nyheden på hjemmesiden:

Mediedækning og analyse
- n y h e d  o m  s k a t t e s a g e n  d e n  3 .  n o v e m b e r  2 0 1 5



Nyheden udsendes til de ca. 1050 abonnenter, der abonnerer på 

landsdækkende nyheder fra anklagemyndigheden og nyheder fra SØIK.

Klokken 17.57 tweeter anklagemyndighedens kommunikationschef  om 

sagen:

Et minut senere tweeter vi opfølgende tweet henvendt direkte til 

journalisterne:



Klokken 17.59 tweeter DR nyheder – EkstraBladet og TV2 Nyhederne 

tweeter ét minut senere:

Klokken 18.04 bringer TV2 Nyheder

og EkstraBladet nyheden som ”breaking news” :



(Infomedia nøgletalsanalyse, oktober 2015)



Hvad er et godt tweet?
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Konkret information til pressen
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Synergieffekter med øvrige kanaler

• Skab værdifulde synergieffekter mellem den strategiske 
kommunikation på de sociale medier og den øvrige 
kommunikationsaktiviteter og kanaler – hjemmesiden, offline 
kommunikation, pressehåndtering og nyhedsflow. 

Eksempelvis feeder vi samtaler fra #anklager 
ind på forsiden af anklagemyndigheden.dk og 
viser dermed webbrugerne, hvilke samtaler der 
eksisterer på Twitter netop nu.
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Opfølgning på tidligere tweet
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At bruge indhold i pressen aktivt?
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Medarbejderens sfærer i medierne

Privat Personlig Professionel
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???


