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09:00 – 09:15
SAS, kommuner og medierne

09:15 – 09:45
Den proaktive presseindsats

09:45 – 10:00

Fremtidens pressehåndtering og spørgsmål

PROGRAM
Danmarksmester i den
gode presseindsats
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ØVELSE #1

Hvilken værdi giver det at få en historie bragt i medierne?
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ØGE KENDSKAB TIL BRAND OG PRODUKT

STYRKE RELATION TIL OMVERDENEN

STØTTE SALG ELLER OPBAKNING

POSITIONERER SIG I VIGTIG DEBAT

OPBYGGE IMAGE 
KORRIGERER
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HVEM ER JEG?

TROELS KARLSKOV

 Ansvar for proaktiv presseindsats i SAS

 Fungerende pressechef i Danmark

 Tidligere journalist i DR Nyheder

 Tidligere kabinepersonale i SAS
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SAS

passagerer 
om året

30 mio.

af vores afgange flyver 
ud af Danmark

36%

ansatte i hele 
Skandinavien

11.500

destinationer i 
Europa, 

USA og Asien

125



SAS BRAND & COMMUNICATIONS

 15 medarbejdere, der arbejder direkte med ekstern 
kommunikation og pressehåndtering

 Døgnbemandet pressetelefon 365 dage om året

 Syv primære markeder
(Sverige, Norge og Danmark samt US, UK, Tyskland, Kina)
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proaktive nyheder 
om måneden

7-10

omtaler i 
danske medier 

om dagen

10

henvendelser på 
pressetelefonen 

om ugen

20+

presse-events 
om året

2-3

SAS OG MEDIERNE



FLERE TYPER AF NYHEDER

PROAKTIVE

 Kerneprodukt: Nye destinationer, ruteåbninger og fly

 Trafiktal (månedlig), kvartalsrapporter og årsrapporter

 Corporate & Sustainability initiativer

 Produktlanceringer, kampagner og anerkendelser

 Større interviews med topledelsen
(Simon Pauck Hansen i DK)

REAKTIVE

 Strejker og konflikt

 Aflysninger, forsinkelser og kundesager

 Politiske emner

 Ændringer af vilkår, primært EuroBonus
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SAS og EN DANSK KOMMUNE

SAS Kommune

Afhængig af opbakning for at kunne eksistere

Alle har ret til at have en holdning til 
”produktet” og forretningsplanen

God kundeservice er altafgørende

Påvirker mange menneskers liv og hverdag

Er godt nyhedsstof (når det går galt)



AALUNDS PR BAROMETER

Analyse- og rådgivningsvirksomheden Aalund laver hvert 
år Aalunds PR Barometer, Nordeuropas største 
kommunikationsundersøgelse, hvor over 200 journalister 
bedømmer virksomheder ud fra deres pressehåndtering. 

Sidste år, i Aalunds PR Barometer 2018, kom SAS helt til 
tops og indtog førstepladsen i kategorien ‘aktiv 
pressekontakt’, ligesom der var markant fremgang i de 
øvrige tre kategorier ‘generel pressekontakt’, 
‘virksomhedens image’ samt ‘virksomhedens topledelse’.
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ØVELSE #2

Hvad ville rubrikken i din seneste nyhed være i Ekstra Bladet?
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SAS satser stort på efterspurgt flyrute
SAS finder fejl i Boeing-fly

Kvinde åbnede dør på SAS-fly 

SAS-fly sikkerhedslandet i Aalborg

Se SAS' nye farver her 
SAS-afgang aflyst: Personale taget med promille

700 SAS-ansatte klager over ledelsesstilen

Passagerer vinder over strejkende flyselskab: SAS-kunder i håb
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SPILLEREGLERNE ÆNDRER SIG

 Flere journalister er blevet specialister på format
- og generalister på stofområde

 Korte deadlines og højt tempo

 Mulighed for flere vinkler på samme historie

 Man skal helst have en holdning og mene noget for at 
trænge igennem (forstærket nyhedskriterie)

 Nye formater. Skriftlige citater er ikke altid populære
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DEN GODE PRESSEINDSATS

1.

Gød jorden

2.

Skræddersy 
materialet

3.

Indsalg & 
publicering

4. 

Opfølgning

Vi har brudt den proaktive presseindsats op i fire faser: 
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GØD JORDEN

 Stil op – også når det brænder

 Tal løbende baggrund og vær transparent

 Inviter journalister på en ”mød direktøren”-kaffe

1
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SKRÆDDERSY MATERIALET

 Hvad vil vi opnå med nyheden? Formuler best case 
scenario.

 Data, tal, undersøgelser m.v. er KEY. Fin unik data 
målrettet mediernes foretrukne vinkler. 

 Tal nyheden op! Største investering i fem år? Første til 
at tilbyde…? 

 Saml til bunke. Flere små nyheder kan være en ”stor 
samlet satsning”. 

 Gode billeder og visuals er vigtige. 

2
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5 TIPS TIL PRESSEMATERIALET

 Maks én side

 Citater udtrykker følelser, holdninger eller ambitioner 
– ikke tal, fakta m.v.

 Rens for adjektiver

 Afliv ‘indefra ud’ og tag borger/kunde-perspektivet  
(”SAS introducerer…” vs ”SAS-kunder kan nu…”)

 Skriv til din mormor. Afliv komplicerede, lange 
sætninger og tekniske forklaringer

 og husk altid at få den læst igennem af en kollega for 
stave- og slåfejl. Hver gang

2
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3INDSALG

 Sælg altid nyheden ind forud for publicering i eget 
newsroom. 

Hvis ingen vil bringe den, er det så en nyhed? Skal den 
laves om? Brug indsalg til at trykprøve argumenter og 
indhold.

 Giv et medie muligheden for en solo-historie og tillad 
dem at bringe nyheden, før I sender bredt ud – nogle 
gange mod klausulering. 

 Brug interview med eksperten/direktøren som 
lokkemad. 

 Tal baggrund og evt. forslag til andre kilder. 

 Versionér. Lav en pressemeddelelse til 
manuelbearbejdning – og læg den officielle ud i 
newsroom. 
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PUBLICERING

 Vær tilgængelig og klar til interview, 
når nyheden går ud

 Publicér, når det passer ind i mediebilledet: 
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Trafik på DR.dk

TV 2 Nyhederne
12:00 / 18:00 / 19:00 / 21:30

TV 2 Regionale nyheder
12: 30 / 18:20 / 22:00

P1/P4 Radioavisen
12:00

DR1 TV Avisen
18:30 / 21:30 

DR2 Deadline 
22:30

3
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4OPFØLGNING

 Er der plads til endnu et take? Eller en lokal vinkel? 
Ring og følg op med journalisten.

 Ret fakta, fejlcitering eller misforståelser. 
Det er ok at ringe. 

 Følg op senere med samme journalist, når I runder en 
afgørende milepæl i forlængelse af nyheden.
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ÈN SAMLET STEMME

 Klæd kolleger på. Styrk presseindsatsen ved at aligne
og booste budskaber og indhold i ALLE kanaler. 
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FREMTIDENS PRESSEINDSATS

 Tempo bliver endnu vigtigere.

 Robotjournalistik – Hvordan ser pressematerialet ud, 
når man skal sælge det ind til robotter? 

Nye krav til SEO / Keywords / Nyhedskriterier?
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SPØRGSMÅL?


