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Hej! 
Än en gång vill vi på Skandia Idéer för livet gratulera till stipendiet ni blivit beviljade. Att ni 
fått anslag betyder att ni på ett konstruktivt sätt bidrar till barn- och ungdomars 
välbefinnande i Sverige, vilket ni ska vara mycket stolta över.  

Vi tror att fler än ni i projektet kan vara intresserade av att veta mer om ert värdefulla 
arbete. På baksidan av det här brevet finns ett förslag på ett pressmeddelande som ni 
som stipendiemottagare kan anpassa och skicka till media. Framförallt lokalmedia vill 
gärna rapportera om positiva projekt i närområdet. Kanske kan ett omnämnande i t ex 
dagstidningen på orten bidra till andra positiva effekter för ert projekt?  

Här följer några tips inför kontakten med media: 

• Skicka pressmeddelandet till tidnings-, TV- eller radioredaktionerna ungefär tre
dagar innan ni får stipendiet. Ring gärna dagen efter och fråga om de har fått
pressmeddelandet och om de vill ha mer information, t ex prata med någon i projektet
eller om de önskar ett foto av något slag. Om ni planerar att ha en utdelningsceremoni
tillsammans med Idéer för livet så bjud gärna in journalisten till det tillfället.

• Lockande ämnesrad – försök att fånga intresset hos redaktionen redan i
ämnesraden. Till exempel kan ni skriva är att er verksamhet har prisats med ett
stipendium.

• Eftersom redaktionerna får många pressmeddelanden per dag så är det viktigt att man
berättar om sin verksamhet så informativt och kort som möjligt. Skriv om det som är
viktigast och mest unikt med er verksamhet, betona att ni fått ett stipendium.

• Se till att de kontaktpersoner som ni anger i pressmeddelandet är tillgängliga på
de telefonnummer ni ger ut.

• Anteckna vilka tidningar och journalister ni kontaktat. Kanske kan det här bli en
värdefull kontakt för er längre fram?

• Lämpliga media är lokala dagstidningar, men också lokalradio och -TV. Kanske finns
det en facktidning som skriver om just ert verksamhetsområde som kan vara
intresserade? Överväg att skicka pressmeddelandet även till de stora dagstidningarna.

• Sprid. Utnyttja sociala medier som Twitter, LinkedIn och Facebook för att sprida
pressmeddelandet. Gärna med lite olika vinklar.

• Hjälp andra att få stipendium. Genom att i kontakten med media berätta om Skandia
Idéer för livet finns det större chans att andra projekt för barn- och ungdomar får
information om på vår verksamhet, så att de också kan söka stipendium. Till din hjälp
finns det en faktaruta på pressmeddelandet.

Med vänlig hälsning 
Birgitta Hultfeldt 



Sida 2 

Exempel på hur ett pressmeddelande kan se ut 

Datum 
Integrationsprojekt i Vitmåla får 
stipendium

Vitmålaprojektet i Vitmåla har beviljats ett stipendium på xxxxxx kr 
av Skandias stiftelse Idéer för livet.  

Vi vill motverka främlingsfientlighet i bostadsområdet Vitmåla i 
Vitköping. Det gör vi genom att informera barn och deras föräldrar 
om hur sådana här problem kan uppstå och hur man kan motverka 
dessa. Vi samarbetar med det lokala idrottslaget Vitmåla IF. Bland 
annat informerar vi om våra aktiviteter på deras matcher men 
anordnar även andra aktiviteter som föreläsningar, skolteater med 
mera.  

Skandias stiftelse Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle med bättre 
hälsa och ökad trygghet unga genom att bland annat stötta lokala projekt som 
främjar verksamhet för barn och unga.   

Ni är hjärtligt välkomna att delta på stipendieutdelningen, men vi 
skulle gärna vilja veta det i förväg därför att vi kommer att bjuda på 
lite mat.

Prisutdelningen sker: 
Datum: torsdag den … juni 
Tid:  Klockan 19.30 
Plats:  Folkets Hus i Vitmåla 

Välkomna! 
Kontaktperson för Vitmålaprojektet: Lars Larsson telefon: 012-34 56 78, 
mobil: 070 – 123 456 eller e-post: lars@vitmalaprojektet.nu 

Kontaktperson på Skandia Idéer för livet: Birgitta Hultfeldt  
Telefon: 060-18 53 49 eller e-post: birgitta.hultfeldt@skandia.se 

Skandias stiftelse Idéer för livet 

Idéer för livet har i över 30 år bidragit till ökad trygghet och hälsa i samhället. Målet är att bidra till ett 
samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet över generationer. Det genom att arbeta långsiktigt för 
fler och mer effektiva förebyggande sociala insatser riktade mot barn och unga.  Skandias stiftelse 
Idéer för livet verksar som en katalysator genom att stödja forskning, metoder och lokala ideella 
barn- och ungdomsprojekt. 

Se även: www.ideerforlivet.se 
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