
Medieträning
mPowerment bjuder in till öppen utbildning i

Medierapporteringen går allt snabbare och nyheter sprids 
rekordsnabbt via webb och sociala medier. Därför är det viktigt att 
snabbt kunna ge klara besked, vara transparent, kommunikativ 
och nå ut med sitt budskap. 
Genom medieträning kan du öka din förmåga att kommunicera 
tryggt och effektivt i såväl PR-syften som krissituationer.

Med rätt redskap, kunskap och övning, kan även den mest osäkre lära sig att hantera mötet 
med journalister på ett lugnt och tryggt sätt. 

Under vår heldagskurs varvas teori och praktik. Du tränar på att möta journalistiska frågor 
och att nå ut med dina budskap genom praktiska övningar i intervjuteknik framför kamera. Du 
får en inblick i hur redaktioner arbetar och hur en journalist tänker och nyhetsvärderar. 

Dessutom får du förståelse för vikten av förberedelser, ansvarstagande och öppenhet, vilka 
rättigheter och skyldigheter du har och hur du ska agera när en journalist ringer. 

Anmälan och frågor
Sista anmälningsdag: 3 veckor före kursstart. 
För anmälan eller frågor om kursen kontakta Linda Magnusson via 
mejl: linda@mpowerment.se eller telefon: 0708-566 998. 

Linda Magnusson har flerårig erfarenhet 
som journalist, bland annat som reporter 
och programledare på SVT och TV4. Hon 
har genom åren genomfört tusentals 
intervjuer och vet vad som kommer med 
och vad som klipps bort. 

Linda har erfarenhet från såväl TV, 
papperstidning, webb och sociala medier 
och är väl insatt i hur en redaktion fungerar. 
Som programledare har hon också egen 
erfarenhet av att stå framför kameran.  

Linda har en kandidatexamen i journalistik 
från JMG vid Göteborgs Universitet, 
examen i internationell journalistik från 
Shenandoah University i USA och har läst 
kriskommunikation vid Karlstads Universitet.

Kursledare:
Linda Magnusson

Sagt om kursen
”Känner mig bättre rustad att möta media. 
Ser fram emot att få testa live.”
”Kan varmt rekommendera kursen till andra. 
Tydlig, positiv föreläsare. Engagerad och 
mån om att få gruppen att utvecklas.”
”Bra med blandning av teori och praktik. 
Mycket konkreta tips som jag tar med mig 
och som gör mig tryggare när jag möter 
media.”
”Kompetent och erfaren lärare med många 
praktiska erfarenheter som vi fick ta del av.”

Kursinnehåll
•	 Medier – så funkar de
•	 Journalistens roll – och din roll
•	 Hur sociala medier förändrat 

medielandskapet
•	 Formulera budskap och framföra 

dem i en intervjusituation  
•	 Retorik i media – så når du ut
•	 Förbered dig för intervjun
•	 Svåra frågor och journalistiska 

fällor
•	 Intervjuövningar framför kamera

Målgrupp
Chefer och medarbetare inom näringsliv och offentlig sektor som kan komma i kontakt med 
media via sitt ansvarsområde i PR- och informationssammanhang samt krissituationer. 
Inga förkunskaper krävs.

Antal deltagare
För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen har vi begränsat antalet deltagare till 
max 8 personer.

Plats och kursdatum
Kursen genomförs i Örebro. För aktuella kursdatum se: www.mpowerment.se

Mål
Efter kursens slut har du ökat din förmåga att:

möta media på ett tryggt, trevligt och säkert sätt
ta fram budskap som fungerar i media och framföra dem i intervjusituationer
svara rakt och sakligt på obekväma frågor med öppenhet och transparens
förstå mediernas uppdrag, journalisternas roll och hur de betraktar dig som intervjuperson 
känna dig trygg framför en tv-kamera

Kursavgift
7 900 kronor (exkl. moms). I avgiften ingår lunch, fika, kursmaterial och diplom. 
Vid avanmälan mindre än tre veckor före kursstart debiteras full kursavgift.
Två veckor innan kursstart kommer detaljerad information om lokal och schema att mejlas 
ut till anmälda deltagare.

Om mPowerment
Vi på mPowerment hjälper våra kunder att bli mer effektiva och trygga i såväl vardag som 
kris. Utifrån era unika behov erbjuder vi stöd, utbildning och övning inom krisledning,  
kommunikation och ledarskap. 
Vi anlitas av kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer över hela landet.


