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OM UNDERSÖKNINGEN 

Aalund Nordics PR Barometer® Samhälle är en årligt 
återkommande kommunikationsundersökning baserad på 
telefonintervjuer med svenska journalister vilka utvärderar 
svenska samhällsaktörer såsom oberoende organisationer, 
myndigheter, lärosäten och media.  
 
Frågorna gäller effekten av press- och kommunikations-
avdelningarnas arbete samt organisationens image, ur 
journalisternas perspektiv.  
 
Fakta: 
Antal intervjuade journalister: 186 
Journalisterna representerar ca 100 medier fördelade över 
dagspress, veckopress, etermedier och nätpublikationer . 
 
Antal organisationer som urvärderats: 26 
Intervjuperiod: 2017-09-26 t.o.m. 2018-01-10. 
 
PR Barometer® Samhälle genomförs parallellt i Danmark, 
Norge och Finland. 
 
I denna pressrelease delar vi med oss av de övergripande 
resultaten. 
 
 



Här visas de organisationer som blivit bäst utvärderade, i 
genomsnitt, för tre teman vi mäter.  
 
 
Aktiv kontakt avser det proaktiva pressarbetet, när 
organisationen själv vill nå ut med ett budskap eller 
presentera en image. Här ingår också journalisternas 
upplevda ”relation” med sina kontaktpersoner hos 
respektive organisation.  
 
Kommentar: WWF innehade förstaplatsen även 2016.  
 
 
Generell kontakt avser det reaktiva kommunikations-
arbetet samt presservicen från organisationen som helhet.  
 
Kommentar: Universiteten är nya i undersökningen.  
 
 
Image avser journalisternas perception av 
organisationerna i sin helhet. Här ingår frågor om ledningen 
samt om huruvida företaget uppfattas som en attraktiv 
arbetsplats.  
 
Kommentar: Skatteverket har gått upp till första plats från 
plats tjugotvå (2016). 
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ÖVERGRIPANDE RESULTAT 
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WWF 

• Deras pressavdelning är kvickast i sin 
reaktionstid vid händelser 

• DO’s pressavdelning har störst kunskap 
om och insikt i den egna verksamheten  

…visar störst förståelse för 
mediernas arbetstider 

…upplevs som den mest välskötta av 
organisationerna som utvärderats 

…är den mest attraktiva 
arbetsplatsen 

…ledning är bäst på att bidra 
positivt till organisationens 

profilering 

…visar störst öppenhet 
gentemot media 

…är duktigast i klassen på att 
tillhandahålla allmän information 

om sin verksamhet 

…har högst anseende 
bland journalisterna  
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PRESTATIONER UPPDELAT PER ORGANISATION 

• Bäst på att hitta och presentera intressanta nyheter 
• Deras nyheter håller högst kvalitet och relevans av 

samtliga utvärderade organisationer 
• WWF får även högst utvärdering när det avser 

starka/täta medierelationer 
• Deras experter är bäst på att vara tydliga 

Finansinspektionens Diskrimineringsombudsmannen 

Sveriges Radio MTG Sverige SVT 

Göteborgs Universitet Linköpings Universitet Skatteverket 
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PRESTATIONER UPPDELAT PÅ OMRÅDE 

Relationens styrka (med 
primär presskontakt) 
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AALUND INTRODUCERAR 
GULDMEDALJEN 

De organisationer som kommer bäst ut i 
Aalunds PR Barometer får numera använda denna 

logotyp, både i tryck, på webb och i sociala medier.  
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KOMMENTARER FRÅN 
VÄRLDS NATURFONDEN 
WWF 
En av de organisationer som kommer bäst ut i Aalunds PR 
Barometer Samhälle är Världsnaturfonden. Av de tjugosex 
samhällsaktörer vi utvärderar presenterar de bäst 
information till underlag för intressanta nyheter och har 
starka relationer med sina presskontakter. 
WWF har dessutom experterna som är duktigast på att 
svara på journalisternas frågor.  
 
 
Men hur gör de? Varför är de så framgångsrika med 
media?  
 
Marie von Zeipel är pressekreterare på WWF.  
 
På nästa sida delar hon med sig av de viktigaste 
ingredienserna i receptet på deras framgång.  
 
Några av dem är återkommande teman, noga utvalda 
talespersoner och att engagera konsumenter.  
 
 
 

”Vi är jätteglada och stolta över våra resultat. Vi arbetar 
målmedvetet med press och kommunikation och det är 
roligt att se att det lönar sig. Aalunds PR Barometer ger 
ett kvitto på att vårt arbete med att skapa nyheter inom 
miljö och natur och hitta bra vinklar ger resultat”, säger 

Marie von Zeipel som är pressansvarig på 
Världsnaturfonden WWF. 
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SÅ HÄR ARBETAR WWF (1/2) 

Återkommande teman  
På Världsnaturfonden WWF arbetar vi med samma frågor 
under en längre tid i både kommunikations-och 
insamlingskampanjer, berättar Marie von Zeipel. På så sätt 
får vi större genomslagskraft för våra budskap. Några 
exempel är klimat (Earth Hour) och Stoppa tjuvjakten. De är 
större satsningar där vi arbetar med budskap, vinklar och 
storytelling. Vi använder oss av såväl traditionella medier 
som av Facebook, Twitter och Instagram. Genom att driva 
ett antal frågor, återkommande och under en längre tid i 
taget ökar kunskapen hos journalisterna, allmänheten och 
hos beslutsfattare som vi vill påverka.  
  
Talespersoner är duktiga berättare 
Det är också otroligt viktigt att våra talespersoner kan 
levandegöra våra budskap och skapa intresse kring dem, 
säger Marie. Många av dem har arbetat ute på fält runtom 
i världen med exempelvis hotade arter och varit med om 
mycket spännande. Detta har vi lärt dem dela med sig av 
med på ett engagerande sätt som gör att man både som 
journalist och allmänhet vill höra mer. Vi väljer talespersoner 
som har förutsättningar att vara mer intressanta att lyssna till 
än på än någon som bara suttit vid skrivbordet. 
  
Bildmaterial som berör  
Eftersom vi är en stor global organisation har vi en gedigen 
bildbank med både videomaterial och stillbilder. Bilderna är 
ofta starka, har hög kvalitet och bidrar till att föra ut vårt 
budskap i sociala medier, TV, på webben och i tidningar. 

 WWF finns i över hundra länder, har drygt fem miljoner 
supportar och driver tusentals projekt. Det rör sig om allt 

mellan tjuvjaktsbekämpning till klimatsmarta 
energilösningar.  

 
För att nå sina mål arbetar de både hemma, på politisk 

nivå och ute på fältet med olika projekt, ofta i tätt 
samarbete med jordens lokalbefolkningar.  
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SÅ HÄR ARBETAR WWF (2/2) 

Engagerar konsumenter 
När man pratar om miljö- och klimatfrågor är det lätt att 
budskapen känns tunga och svåra att ta till sig. Vi på 
Världsnaturfonden WWF försöker därför hitta kopplingar till 
dig som privatperson och konsument. Vi ger dig verktyg för 
hur du kan bidra till en mer hållbar värld, exempelvis 
genom våra konsumentguider. Ett annat exempel är vår 
Klimatkalkylator som räknar ut växthusgasutsläpp kopplat 
till individens livsstil. Den här typen av webbaserade verktyg 
är enkla för media att plocka upp och enkla att dela i 
sociala medier.  
  
Skapar momentum 
När det gäller lite större nyheter och stora internationella 
rapporter skickar vi ofta först ut en förfrågan till några 
medier som får möjlighet att förhandstitta, tala med våra 
experter och bygga sin egen vinkel. Sedan släpper vi 
nyheten brett allmänheten. Ju tydligare vinkel vi kan 
komma med från början desto lättare är det att få 
materialet förankrat hos media.  
  
Bygger relationer 
Vi som jobbar med press och kommunikation på 
Världsnaturfonden WWF ser till att vara pålästa, tillgängliga, 
tillmötesgående och skapa bra kontakt med de journalister 
som bevakar våra frågor. Vi skickar inte bara ut 
pressreleaser utan följer gärna upp med telefonsamtal och 
tar en fika någon gång mellan varven. 

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens 
naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor 

lever i harmoni med naturen. De arbetar aktivt för att 
bromsa klimatförändringen, bevara utrotningshotade 

växter, djur och ekosystem.  



Undersökningen genomförs av Aalund Nordic, 
ett av Nordens ledande företag inom 

marknadsundersökningar för B2B. Företaget 
grundades 1990 och har kontor Sverige, Norge 

och Danmark. Vi genomför årligen flertalet 
bransch- och kundundersökningar i hela Norden.  

 
 

Läs mer om oss på www.aalund.com  
 

För mer information, var god kontakta 
 

Affärsområdeschef Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarah Kittel 
 

+46 72 222 97 80 
sk@aalund.com  
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OM AALUND NORDIC 

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

	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10

