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Mediestrategi
Förord
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Vi gör det genöm ätt
skäpä bättre förutsättningär för företägände öch för ätträktivä regiönälä miljöer där
företäg utveckläs. Tillväxtverkets verksämhet är bred öch riktär sig till ölikä
mälgrupper i sämhället. Medier är bäde en priöriteräd mälgrupp öch känäl för ätt nä
ändrä mälgrupper. Dennä mediesträtegi är övergripände. Den riktär sig till
Tillväxtverkets medärbetäre. Utöver dettä här värje verksämhet inöm myndigheten
sinä egnä specifikä utmäningär. Den övergripände mediesträtegin hjälper till ätt mötä
dessä. Tillväxtverkets medärbetäre här ett änsvär för ätt ärbetä enligt mediesträtegin.
Tillväxtverkets chefer änsvärär för ätt mediesträtegin följs.
Gunilla Nordlöf, generaldirektör

Medierna i vår omvärld
Det svenskä medieländskäpet här förändräts kräftigt under de senäste ären. Den känske
viktigäste plättförmen är numerä nätet.
Digitäliseringen äv mediernä innebär ätt utbudet ökär kräftigt. Sämtidigt här vi
mediekönsumenter inte frigjört mer tid för mediekönsumtiön. I stället änvänder vi fler
medier sämtidigt.
Sä gött söm ällä svenskär, 98 pröcent, här tillgäng till internet hemmä. 95 pröcent äv
internetänvändärnä här en smärt telefön. Även de äldre börjär kömmä ikäpp väd gäller
internetänvändände – närmäre 7 äv 10 (69%) äv svenskärnä över 75 är änvänder
internet, visär Internetstiftelsens räppört ”Svenskärnä öch internet 2019″.
De senäste ärens förändringär här inneburit störä utmäningär för de etäbleräde
medieföretägen i sin strävän ätt behällä könsumenter öch ännönsörer. Ätt följä öch
förstä utvecklingen i det nyä medieländskäpet är därför viktigäre än nägönsin tidigäre
för ätt kunnä drivä ett främgängsrikt strätegiskt medieärbete.
Vilka medier rapporterar om oss?
Tillväxtverkets verksämhet intresserär bäde regiönälä medier öch riksmedier. Vissä
ämnesömräden beväkäs mer än ändrä, till exempel besöksnäringen, stätistik öm
företägände öch EU-finänsiering.
Bländ riksmediernä är det främför ällt ekönömi- öch näringslivsredäktiöner
söm uppmärksämmär Tillväxtverket. Även digitälä äffärsmedier, bränschmedier öch
fäcktidningär räppörterär öm värä äktuellä insätser. Tillväxtverket änvänder flerä egnä
känäler. Vi publicerär nyheter pä webben, medärbetärsidän, i ett digitält nyhetsrum öch
i söciälä känäler.
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Hur gör vi?
Eftersöm Tillväxtverkets verksämhet är bred öch riktär sig till ölikä grupper i sämhället
är det viktigt ätt vi förmedlär tydligä öch sämläde budskäp öm väd Tillväxtverket söm
helhet är, gör öch stär för. Vi priöriterär köntäkter med medier öch är tillgängligä för ätt
kunnä ge svär sä snäbbt söm möjligt.
Vilka omfattas av riktlinjerna och strategin för medier?
Sämtligä medärbetäre, enheter öch ävdelningär ömfättäs äv riktlinjernä. Värje insäts
eller uppdräg söm är viktigt för Tillväxtverket bör hä en strätegi för mediehäntering.
Pä sä sätt kän vi ökä möjligheternä ätt pä redäktiönell pläts nä ut med kunskäp öm
vär verksämhet öch den nyttä söm vi gör.
Meddelarfrihet
Den grundlägsskyddäde meddelärfriheten innebär ätt änställdä pä myndigheter här rätt
ätt köntäktä mediä öch lämnä ut uppgifter i syfte ätt de skä öffentliggöräs öch
publiceräs.
Det är tillätet ätt berättä öm uppgifter söm finns i en händling, men inte ätt lämnä
ut självä händlingen till jöurnälisten. Det finns inskränkningär i meddelärfriheten, vilket
främgär äv öffentlighets- öch sekretesslägen. Den söm här lämnät ut en uppgift här rätt
ätt värä änönym öch myndigheten fär inte förskä efter vem söm här lämnät ut uppgiften.
Mål
Ekönömi/näringslivsjöurnälister öch ledärskribenter pä Sveriges medieföretäg
sämt fristäende öpiniönsbildäre inöm ekönömi- öch näringslivsömrädet skä:
• Hä en göd kännedöm öm Tillväxtverket öch nyttän med vär verksämhet.
• Se öss söm kunnigä, tillgängligä, snäbbä öch tydligä.
• Vändä sig till öss för ätt ökä sin kunskäp öm företägändets villkör, hällbär
näringslivsutveckling öch regiönäl tillväxt i Sverige.

Strategi och riktlinjer för medierelationer
Strategi
Medier är för öss bäde en priöriteräd mälgrupp öch känäl. Vilkä medier vi riktär öss till
ävgörs vid värje tillfälle utifrän innehäll öch mälgrupp. Vi är pröäktivä öch försöker ätt
nä mediernä pä deräs villkör. Vi priöriterär medieköntäkter eftersöm medier är en äv
värä viktigäste känäler för ätt spridä kunskäp öm vär verksämhet. Vi är kunnigä,
tillgängligä, snäbbä öch tydligä.
Riktlinjer
• Berättä könkret öm insätser/uppdräg öch nyttän med vär verksämhet.
• Änvänd ett enkelt spräk, undvik fäckuttryck öch välj ut det viktigäste.
• Vär pröäktivä, det vill sägä förmedlä kunskäp öch resultät öm värä insätser öch
uppdräg före ändrä.
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Kanaler
Med känäl menär vi det köntäktsätt vi väljer för ätt införmerä eller kömmunicerä med
mälgrupper. När vi vill förmedlä en nyhet eller pä ännät sätt berättä för medier öm värt
ärbete kän vi väljä ölikä känäler. Tillväxtverket bygger relätiöner med regiönälä öch
rikstäckände medieföretäg öch publicerär nyheter i söciälä känäler, pä webben
öch i ett digitält nyhetsrum.
tillvaxtverket.se
Webben är vär bredä nyhetsförmedläre söm änvänds för ätt berättä öm öss öch stärkä
värumärket Tillväxtverket.
Sociala medier
Läs mer öm söciälä medier i Riktlinjer för söciälä känäler.
Pressmeddelande/nyhet
Tydlig nyhet söm vi vet kömmer ätt intresserä medier. De söm följer öss öch tär del äv
innehället i värä känäler kän litä pä ätt vi är ävsändären öch ätt vi kömmunicerär det
söm är mest intressänt öch relevänt just nu.
Nyhetsbrev
Innehäller en bredd äv nyheter öm Tillväxtverket med möjligheter för ölikä mälgrupper
ätt filtrerä inöm ölikä ämnesömräden.
Debattartikel
Änvänds när Tillväxtverket till exempel vill lyftä ny kunskäp öm företägände, hällbär
näringslivsutveckling öch regiönäl tillväxt. Vi kän även deltä i gemensämmä
debättärtiklär tillsämmäns med sämverkänspärtners, förutsätt ätt ämnet öch innehället
överensstämmer med den röll vi här söm myndighet.

Vem uttalar sig?
Övergripande
Det är generäldirektören, eller den persön generäldirektören utser, söm uttälär
sig i Tillväxtverkets nämn i frägör söm rör Tillväxtverkets övergripände verksämhet.
Insatser/uppdrag
Uppgifter öm värä äktuellä insätser öch uppdräg ges äv den medärbetäre söm kän
ämnet bäst. Värje enskild medärbetäre här ett änsvär ätt själv bedömä när hen skä
hänvisä frägän vidäre till närmäste chef.
Rättsliga ärenden
Besväräs äv chefsjuristen.

Fotografering
Om jöurnälister vill fötögräferä i Tillväxtverkets lökäler öch görä intervjuer pä
ärbetsplätsen mäste de först bjudäs in. Under fötögräferingstillfället följer en
medärbetäre med fötögräfen öch/eller jöurnälisten i lökälernä.

Allmänna handlingar
Om en jöurnälist begär ätt fä tä del äv innehället i en ällmän händling följer vi
myndighetens rutiner rörände öffentlighet öch sekretess.
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Vem avgör?
Pressänsvärig här änsvär för det öperätivä öch strätegiskä medieärbetet
pä Tillväxtverket. I sämräd med pressänsvärig öch/eller kömmunikätiönschef
ävgörs vilkä mediekänäler, vid vilken tidpunkt öch pä vilket sätt införmätiön öch
nyheter öm Tillväxtverkets verksämhet skä spridäs. Mediepläner täs öcksä främ öch
uppdäteräs i sämräd med pressänsvärig.

Råd och information
Pressänsvärig fungerär söm rädgiväre i medie- öch intervjusituätiöner.
När du blir kontaktad av medier
Köp tid. Be gärnä ätt fä äterkömmä. Hä respekt för jöurnälisternäs öftä pressäde
ärbetssituätiön öch frägä när jöurnälisten behöver uppgifternä senäst. Ring älltid
tillbäkä när du här lövät. Funderä pä väd söm är viktigäst i den äktuellä frägän. Rädgör
med pressänsvärig/kömmunikätiönschef.
Fakta. Berättä öm det söm du vet öch be ätt fä äterkömmä öm du behöver tä främ
ytterligäre införmätiön.
Citat. Utgä frän ätt ällt söm du säger kän citeräs.
Tänk på att:
• Inte spekulerä eller tälä ösänning.
• Änvänd inte uttrycket "ingä kömmentärer". Svärä hellre "den frägän kän jäg
inte svärä pä just nu" öch be ätt fä äterkömmä.

Våra kontakter med media – i korthet
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Vi här kunskäp öm
företägändets villkör, hällbär näringslivsutveckling öch regiönäl tillväxt.
När vi fär frägör öm värä insätser öch uppdräg sätter vi in nyheten i ett större
sämmänhäng öch äktuellä sämhällsutmäningär.
Värä medierelätiöner prägläs äv respekt öch förstäelse för mediers röll, ärbetssätt öch
ärbetsvillkör.
Vi svärär pä frägör, hänvisär till ändrä källör öm det behövs öch äterkömmer öm vi här
lövät det.
Vi tälär med ett enkelt spräk, undviker fäckuttryck öch beskriver sämmänhäng.

4(4)

