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TOP OF MIND 

Her er noen sitater fra journalister som har trukket frem Aksel Lund 
Svindal som den beste: 
 
”Aksel takler det medietrykket som er rundt ham på en svært god måte. 
Han stiller opp og tar alle henvendelser seriøst. Gir mye av seg selv." 
 
”Stiller alltid opp, svarer alltid på alle spørsmål. Uansett om han har fått 
spørsmålet 20 ganger på samme pressetreff. Gir alltid av seg selv. Tar 
vanskelige spørsmål også.” 
 
”Håndterer ulike "språk" (situasjoner) på en helt fantastisk måte. Trygg 
på seg selv og forstår medias situasjon. Opplever også at Aksel har en 
enorm tyngde og troverdighet i det meste han sier. Han har et 
gjennomtenkt og avansert samfunnssyn. Bevist på sin rolle som 
idrettsutøver og forbilde. Generelt meget reflektert.” 

Alle deltagende journalister i undersøkelsen ble 
bedt om å oppgi den ene norske 
idrettsutøveren som de oppfatter som best til 
mediehåndtering. Dette er et uhjulpet 
spørsmål som er stilt helt innledningsvis i 
intervjuet.  
 
Som figuren viser, så er Aksel Lund Svindal 
kåret til den klart beste – hver fjerde journalist 
valgte å trekke frem Aksel Lund Svindal som 
den beste. 
 
Også på andreplass følger en alpinist – Kjetil 
Jansrud fikk 8% av stemmene. Brede 
Hangeland og Pål Andre Helland er de to 
fotballspillerne som er trukket frem, mens de 
øvrige på listen består av langrennsløpere. 
 
Det er verdt å merke seg at ingen på det 
norske langrennslandslaget fremstår som den 
klare favoritten til sportsjournalistene, slik som 
Aksel Lund Svindal gjør. 
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BEST/WORST IN CLASS 

Figuren viser resultater på alle spørsmålene som er knyttet til journalisters tilfredshet med idrettsinstitusjoners håndtering av 
media. Den grå profilen helt til venstre viser den laveste scoren som er gitt på de enkelte spørsmål – det varierer fra spørsmål 
til spørsmål hvilke institusjoner som innehar denne såkalte worst in class-scoren (resultatet er anonymisert). Den lyse profilen i 
midten viser gjennomsnittet for hele undersøkelsen, mens resultatene helt til høyre viser den beste score på hvert enkelt 
spørsmål – og her kan man se hvilken institusjon som faktisk innehar posisjonen som best på de enkelte spørsmålene.  

BEST/WORST IN CLASS 
TILFREDSHED 



BEST/WORST IN CLASS 
IMAGE 

Figuren viser resultatet på fire imageparametre – og på samme måte som foregående side kan man se den 
dårligste scoren (anonymisert), gjennomsnittet for hele undersøkelsen samt den beste scoren på hvert enkelt 
spørsmål. 



BEST/WORST IN CLASS 
TOPPLEDELSE 

Figuren viser resultatet på fire spørsmål knyttet til ledelsens håndtering av media – og på samme måte som de to 
foregående sider kan man se den dårligste scoren (anonymisert), gjennomsnittet for hele undersøkelsen samt 
den beste scoren på hvert enkelt spørsmål. 
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TILFREDSHET, IMAGE & TOPPLEDELSE 

De tre søylene viser hvilke idrettsinstitusjoner som scorer best på hvert av de tre hovedtemaene i undersøkelsen (tilfredshet, image og 
toppledelsen), når man regner sammen gjennomsnittsscore på alle spørsmål under hvert tema. Her kan man se at den klare vinneren er 
Norges Skiforbund – de vurderes som best både når det gjelder tilfredshet, image og toppledelsen. Norges Skiforbund er altså 
undersøkelsens klare vinner, ettersom de også sitter på den utøveren som journalistene har vurdert som den aller beste. Rosenborg er 
den beste fotballklubben, mens store institusjoner som Norges Fotballforbund og Norges Idrettsforbund faller utenfor disse topp 5-listene. 



HVA 
…er PR Barometeret? 

NORDENS STØRSTE UNDERSØKELSE AV VIRKSOMHETER, 
ORGANISASJONER, IDRETTSINSTITUSJONER OG 
OFFENTLIGE INSTITUSJONERS HÅNDTERING AV 

JOURNALISTER.  
 
 

MER ENN 2.000 JOURNALISTER I HELE NORDEN, OG 
BARE I NORGE BRUKES UNDERSØKELSEN ÅRLIG AV MER 
ENN 50 AV LANDETS MEST KJENTE VIRKSOMHETER OG 

ORGANISASJONER.  
 
 

PR-BAROMETERET FINNES I FIRE UTGAVER: 
PR-BAROMETERET NÆRINGSLIV (PRIVAT SEKTOR) 

PR-BAROMETERET SAMFUNN (OFFENTLIG SEKTOR OG 
INTERESSEORGANISASJONER) 

PR-BAROMETERET SPORT 
PR-BAROMETERET KULTUR 

 
 

I PR-BAROMETERET SPORT 2016, DELTOK 66 AV 
LANDETS VIKTIGSTE SPORTSJOURNALISTER HER I NORGE 

 
 

PR-BAROMETERET GJENNOMFØRES AV AALUND – ET 
NORDISK ANALYSE- OG RÅDGIVNINGSINSTITUTT MED 

KONTORER NORGE, DANMARK OG SVERIGE. 
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