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OM RAPPORTEN 2016 

Aalund Nordics PR-Barometer Samhälle är en årligt 

återkommande kommunikationsundersökning som baseras 

på intervjuer med journalister som i sin tur utvärderar företag 

gällande deras arbete gentemot media (huvudsaklig 

presskontakt som press/kommunikationsavdelningen) likväl 

som organisationens image. 

 

Resultatet på kommande sidor visar bland annat de 

organisationer som fått bäst resultat i 2016 och som bygger 

på mer än 260 intervjuer med journalister som har fokus på 

offentliga sektorn i Sverige. Dessa journalister utvärderade 

totalt 37 olika organisationer inom offentliga sektorn. 

 

2016 års mätning genomfördes under hösten/vintern 2016. 

 

Samtidigt som undersökningen genomfördes i Sverige 

genomfördes den parallellt i Danmark, Norge och Finland. 

 

 

Aalund Nordic 

Undersökningen genomförs av Aalund Nordic, ett av 

nordens ledande företag inom marknadsundersökningar 

med kontor i Sundsvall, Oslo, Trondheim, Århus samt 

Köpenhamn. Företaget grundades 1990 och har erfarenhet 

från flertalet genomförda bransch- och marknads-

undersökningar inom hela norden. 

 

Läs mer om företaget på www.aalund.com  

 

 

För mer information, var god kontakta 

 

Marknadschef Sverige 

Markus Sjöholm 

+46 735 32 58 95 

ms@aalund.com   

http://www.aalund.com/
mailto:ms@aalund.com


FAKTA 

Sedan 2012 års mätning så blir journalisterna mer och mer 

missnöjda med organisationernas reaktionstid vid förfrågningar 

– nöjdheten är markant lägre i 2016 i jämförelse med nöjdheten 

i 2012. 
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ÖVERGRIPANDE 

RESULTAT 

Här syns vilka organisationer som fått bäst totalgenomsnitt av de 

37 utvärderade i respektive tema: 

 

”Aktiv kontakt” och ”Generell kontakt” avser utvärdering kring 

det direkta kommunikations- och pressarbetet medan ”Image” 

avser verksamheten som helhet (”varumärke”).  

 

WWF,  SVT och Uppsala Universitet är återkommande i respektive 

temans topp 5. 
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PRESTATIONER PÅ ENSKILDA OMRÅDEN 

WWF är bäst på att proaktivt hitta 

och presentera intressanta 

historier för media.  

Journalister utvärderar att 

Åklagarmyndigheten har haft bäst 

placering med sina nyheter i medias 

dagliga rapportering i tv, radio, 

dagstidningar m.m. 

Experter/talespersoner hos 

Naturskyddsföreningen kommer 

bäst ut när det gäller att vara tydlig 

i sina kommentarer, intervjuer, 

artiklar m.m.. 

Uppsala universitet har 

utvärderats bäst sett till 

pressavdelningens kunskap och 

insikt i den egna organisationen. 

MTG Sverige är kvickast enligt 

journalisterna när det gäller 

reaktionstid vid händelser & 

förståelse för mediernas arbetstider. 

 

SVT får högst utvärdering när det 

avser starka medie-relationer. 

TV4 upplevs som den verksamhet som 

är den mest attraktiva arbetsplatsen. 

Detta baserar journalisterna på av 

intervjuer och andra upplevelser/ 

erfarenheter hos TV4. 

Naturskyddsföreningens ledning 

är bäst bidra positivt till 

organisationens profilering. 

Cancerfonden ger bäst tillgång till 

information om organisationen till 

media 



En av de frågor som journalisterna utvärderar verksamheterna 

på, är hur nöjd man är totalt sett till samarbetet – frågan har 

ställts i både mätningen för näringslivssektorn som offentliga 

sektorn sedan 2008. För första gången någonsin i PR 

Barometerns historia är nu journalisterna mer nöjda med 

företagen i näringslivssektorn när det gäller det övergripande 

samarbetet än med organisationer och myndigheter i 

samhällssektorn. Är detta ett led av det förändrade 

medielandskapet och har inte organisationerna i den offentliga 

sektorn förmått att följa med i denna utveckling? 

 

Precis som i ovan nämnt kring det förändrade medielandskapet, 

kan en direkt orsak till den minskade nöjdheten kring samarbetet 

vara att tillgång till information har nått en ny lägsta nivå bland 

organisationerna enligt journalisterna. Skillnaden med 

samhällssektorn och näringslivssektorn i 2012 var mycket tydlig. 
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HISTORIK OCH 

TENDENSER 
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