
Disclaimer

The data (hereinafter: information) that Norsvin makes available or supplies to you is for informational purposes only. The

information has been drawn up by Norsvin with care but without warranty as to its correctness, its completeness, its

suitability or the outcome of its use. Nor does Norsvin warrant that intellectual property rights of third parties are not

infringed by publication of the information. The information is not intended to be a personal advice to you. The

information is based on general circumstances and not based on your personal circumstances. It is your own

responsibility to check whether the information is suitable for your activities. Use of the information by you is entirely your

own responsibility. The outcome of that use will depend on your personal circumstances. To the fullest extent permitted

by applicable law Norsvin rejects any liability to you for losses of any kind (including direct, indirect, consequential,

special and punitive damages) resulting from you using the information or from relying on the correctness, the

completeness or the suitability of the information.





D
a
t
e
 
│
 
N
a
m
e
 s
pe
a
ke
r 
│
 P
la
ce

T
it
le
 
p
r
e
s
e
n
ta
tio
n

Sosiale medier –
Hvordan bygge
næringas image
Mie Lindstad | Innholdsredaktør
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Subtitle



Debatten

Næringa; 

bedrifter og organisasjoner

Dyreverns-

organisasjoner

Bønder med 

private profiler

Dyrevernere 

med private profiler

Kjør debatt!
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- Hvem deltar?
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Debatten
- Hvor foregår den? 
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Forbrukere i Norge i 2019

Ikke kjøttspisere Andre
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Vårt publikum



Lik, del og kommenter!
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Bruk verktøyet riktig

Del innhold fra:
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▪ MatPrat

▪ Norges Bondelag

▪ Norsvin

▪ Norsk Landbrukssamvirke

▪ Med fler...
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Retorikk og språkbruk
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Åpne fjøsdøra
- I det virkelige liv, 
og i sosiale medier
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Tips til suksess på sosiale medier
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1. Bruk tid på gode innlegg. 
Kommenter, lik og del heller innlegg som er positive for svinenæringen, enn 
innlegg som er negative. 

2. Forhold deg saklig
Bruk et saklig og nøytralt språk når du kommenterer. Hold deg til sak, ikke la 
deg friste til å kommentere person. Ha respekt for at ikke alle mener det 
samme som deg.

3. Skriv positivt
Skriv opplysende og positivt om svinenæringen, heller enn å skrive negativt 
om for eksempel de som velger vekk kjøtt.

4. Ikke vær opptatt av å få det siste ordet
Ikke hold liv i diskusjoner som setter svinenæringen i et dårlig lys. 



Takk for meg!
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