Effektiv PR
med pressmeddelanden
10 praktiska tips från journalister

Innehåll
Internationell journalistundersökning
Hur säkerställer man att ens pressmeddelanden blir lästa?
1. Publicera heta nyheter direkt
2. Skriv tydlig text som är lätt att förstå
3. Rikta meddelandet till rätt personer
4. Välj rätt kanaler
5. Lägg till kontaktinformation och säkerställ att personen kan nås

Hur gör man sitt pressmeddelande mer attraktivt?
1. Öka kännedomen om företaget
2. Bifoga högupplösta bilder och videor
3. Stick ut från mängden
4. Var kativ på sociala medier

Aktiv PR med pressmeddelanden lönar sig
Effektiv kommunikation med Liana® PRCloud

Internationell journalistundersökning
Pressmeddelanden är en källa för journalister när de skriver nyheter och att läsa

När använde du senast ett pressmeddelande för att skriva en artikel?

pressmeddelanden är en del av deras dagliga arbete. Journalister fattar ständigt
beslut om vilka pressmeddelanden som är värda att läsa och berätta om. Vad bör
man ta hänsyn till i sitt pressmeddelande?
2019 genomförde vi vår andra internationella undersökning där journalister till-
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frågades vad de uppmärksammar i pressmeddelanden och vilken typ av pressmeddelanden de föredrar. Vi fick även reda på hur de hanterar pressmeddelanden
och vilka deras primära källor är. Vi har samlat resultaten av undersökningen i detta
whitepaper tillsammans med journalisternas bästa tips för effektiva pressmeddelanden.
Denna gång genomfördes undersökningen av 892 journalister och medieproffs i sex olika
länder: Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland, Hong Kong och Förenta Arabemiraten. Bland dessa
fanns chefredaktörer, frilansare, tidskrifts- och nyhetsjournalister.
Majoriteten av journalisterna som svarade på enkäten har en lång karriär inom media. Hälften av
de svarande har arbetat inom journalistik i mer än 15 år.
Användning av pressmeddelanden i det dagliga arbetet är vardagsmat för majoriteten av de
svarande, 85% av de svarande hade läst ett pressmeddelande de senaste 24 timmarna. Vi såg
även en märkbar skillnad mot vår tidigare enkät från 2017 gällande användandet av pressmeddelanden. 35% hade använt ett pressmeddelande till att skriva en artikel de senaste 24 timmarna vilket visar en ökning på 8% i jämförelse mot undersökningen 2017.
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Hur säkerställer man att ens pressmeddelanden blir lästa?
Journalister mottar hundratals pressmeddelanden varje dag vilket gjorde att vi ville ta
reda på vilka faktorer som påverkar huruvida journalister läser ett pressmeddelande

Vilka faktorer påverkar huruvida du läser ett
pressmeddelande eller inte?

eller inte. I enkäten radade vi upp en del påståenden som de svarande fick betygsätta
relevansen av.
Två faktorer fick över 90% av rösterna och anses vara de viktigaste i ett pressmeddelande. 93%
av journalisterna uppskattade ett aktuellt ämne och en tydlig text var en nyckelfaktor för hela
91% av de svarande.
En engagerande rubrik och att pressmeddelandet riktar sig till rätt målgrupp var även det viktiga
faktorer för de svarande. 83% angav att det är något eller mycket viktigt att pressmeddelandet
är relaterat för dess bransch eller kompetensområde och 88% angav att en engagerande rubrik
är en av de viktigaste aspekterna för ett riktigt bra pressmeddelande.
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1. Publicera heta nyheter direkt
Det är snabba pressmeddelanden som gäller. Aktuella frågor bör omedelbart kommuniceras till journalister medan evenemang bör förmedlas god tid i förväg. Ett pressmeddelande som är relaterat till en branschs aktuella tema eller diskussion går ofta
före andra bra pressmeddelanden.
”Pressmeddelanden bör vara aktuella vilket innebär att de måste skickas till media långt innan
en viss säsong redan är igång. När det skickade pressmeddelandet är ett klart och snabbt paket
är chansen större att det publiceras. Forskningsresultat är också värdefull information som kan

Gå rakt på sak och håll dig till ämnet. Upptagna journalister läser oftast bara rubriken
och de första meningarna av ett pressmeddelande och bestämmer sig då om det är
värt att läsa vidare eller inte.
Försök att marknadsföra sina produkter eller tjänster för mycket är aldrig uppskattat.
Våra svaranden var mycket tydliga när det kommer till pressmeddelande som är för
säljiga, dessa blir svartlistade eller åker direkt i papperskorgen.
“Ett kortfattat pressmeddelande som går direkt på sak utan onödigt svammel är mycket bättre

användas som fakta i en artikel eller skildra förändrade trender till exempel.”

än en olidligt lång text om ämnet. En sida måste räcka för ett pressmeddelande.”

Det är därför viktigt att följa diskussioner inom sin bransch och att rikta sina medde-

Ett pressmeddelande bör endast innehålla en viktig nyhet, det rekommenderas inte

lande så att de har en ny vinkel på ett ämne. Kom ihåg att journalister inte vill skriva

att ta upp flera ämnen i samma meddelande. Man bör hålla sig till ämnet och inte

om samma sak som alla andra så skicka inte ut ett pressmeddelande som redan

dyka för djupt ner i bakgrundsinformation eller dylikt. Journalister kommer att kon-

skickats någon annanstans och redan blivit publicerat av någon annan.

takta kontaktpersonen för mer information vid behov.

“Pressmeddelanden bör skickas till nyhetsredaktioner tidigt på morgonen så de kan tas upp på
det redaktionella morgonmötet.”

2. Skriv tydlig text som är lätt att förstå
Journalister uppskattar att ett pressmeddelande skrivs så tydligt och förståeligt som
möjligt utan överdriven marknadsförings- eller affärsjargong. Meddelandets budskap
bör framgå redan i rubriken.

I vår undersökning fick vi en hel del liknande svar från journalister som ville
påminna avsändarna av pressmeddelanden om vad grunderna i ett pressmeddelande bör
inkludera. Denna våg av svar visar att dessa fortfarande glömts av vissa avsändare.
“Inkludera alltid vad, vem, var, när och varför.”

3. Sätt en engagerande rubrik
Rubriken är oftast det första man ser av ett pressmeddelande och förtjänar därför
extra uppmärksamhet. En gripande rubrik går rakt på sak och berättar kortfattat vad
pressmeddelandet handlar om. Missvisande rubriker rekommenderas därför inte och
så kallade klickbeten bör därför undvikas i pressmeddelanden.
Meddelandets rubrik bör även sättas som ämne på epostet innehållande pressmeddelandet. Epost som endast har “pressmeddelande” som rubrik lämnas ofta olästa.
Över 88% av de internationella journalisterna angav att rubriken måste vara intressant
för att de ska öppna pressmeddelandet.
“Det måste tydligt framgå i rubriken, på sekunden, vad pressmeddelandet handlar om. Beslutet
ifall ett pressmeddelande är intressant måste göras genom endast en snabbt ögonkast eftersom
att dussintals pressmeddelanden dyker upp i inkorgen hela dagen.”
“Pressmeddelandet bör ha en skarpt rubrik. Gör “mammatestet” på rubriken: om din mamma
inte förstår vad det handlar om är det för komplext.”

4. Rikta meddelandet till rätt personer
Pressmeddelanden bör riktas till de journalister som informationen är relevant för och
inte alltid skickas automatiskt till samma adresser. Tänk istället efter vem som faktiskt skulle vara intresserad av innehållet.

Det är även värt att göra lite research om de olika medierna pressmeddelandena
skickas till. En tidning specialiserad på elektronik kommer troligtvis inte att publicera
trädgårdsrelaterade meddelanden och det skadar ens rykte att skicka ut dåligt riktat
innehåll. Kom ihåg att kvalitet går för kvantitet när det gäller att skicka och publicera
pressmeddelanden.
Redan när meddelandets författas bör man ha den slutgiltiga målgruppen, publiken
i bakhuvudet och välja ett perspektiv som attraherar dem. Vill man att ett pressmeddelande ska publiceras i en lokaltidning bör meddelandet understryka hur det är
relaterat till lokalbefolkningen.
“Lokala tidningar kan vara intresserade av småsaker som kan tyckas obetydliga så som bilder
från en lokal festival kvällen innan, en välgörenhetsdonation från ett företag till en lokal
förening eller en anka som går på huvudgatan.”
“Vi läser alla pressmeddelanden. Om vi inte använder ert är det för att det inte är relevant för
oss, att kallringa för att försöka sälja in det gör ingen skillnad.”

5. Välj rätt kanaler
Nästan 90 % av de svarande angav att epost är den viktigaste kanalen för dem att följa pressmeddelanden. Andra kanaler var portaler för pressmeddelanden, nyhetsrum
på organisationers hemsidor och sociala medier.
Nyhetsrum och portaler för pressmeddelanden är plattformar där meddelanden från
en viss organisation kan sökas och hittas på ett och samma ställe. Att ha pressmeddelanden tillgängliga på någon portal eller i sitt företags eget pressrum säkerställer
att pressmeddelanden kan hittas även då de inte skulle upptäckas i en journalists
inbox.
Det kan även rekommenderas att publicera pressmeddelanden på sin egen webbplats. Det kan hända att en journalist uppmärksammar ditt pressmeddelande på social medier.

6. Lägg till kontaktinformation och säkerställ att personen kan nås
Det är av största vikt att lägga till kontaktuppgifter i form av telefonnummer och
epost i slutet av pressmeddelandet. 93% av de som medverkade i vår undersökning

Kontaktpersonen måste vara någon som kan intervjuas om ämnet och ge mer information. Det bör alltså inte vara en kommunikationsbyrå eller avdelning, förutsatt att
de inte omfattar personer som har aktiv kontakt med innehållet i pressmeddelandet.
Se även till att kontaktpersonen vet om att denne skall vara tillgänglig som mediekontakt och förberedd att svara på frågor.
Över hälften av de svarande angav att det använder kontaktinformationen i pressmeddelandet ofta eller ganska ofta och därför måste personen vara tillgänglig direkt
efter pressmeddelandet skickats ut. Många journalister tycker att det är frustrerande
ifall en kontaktperson är på semester, sitter i möte eller av okänd anledning inte
svarar i telefonen.
I det fall kontaktpersonen inte finns tillgänglig omedelbart kan det vara bra att inkuldera tidpunkten för dennes tillgänglighet i pressmeddelandet. Ett alternativ är att
lägga till fler kontakt personer där åtminståne en alltid kan nås på telefon.
“Kontaktpersonen måste finnas tillgänglig hela publiceringsdagen - även kvällstid. Det är otroligt frustrerande att försöka få tag på en kontaktperson som inte svarar. Många detaljer i en
historia, eller hela pressmeddelandet, har inte publicerats på grund av detta. Eftersom jag även

uppgav att det är mycket eller något viktigt att det finns en kontaktperson med i

utbildar PR folk formulerar jag det så här: kontaktpersonen äter, joggar, bastar, älskar och sover

pressmeddelandet. Finns det inga kontaktuppgifter bifogat i meddelandet och en

med sin telefon i handen de kommande 24 timmarna!”

journalist behöver mer information kan det hända att artikeln inte publiceras.

Hur gör man sitt pressmeddelande
mer attraktivt?

2. Bifoga högupplösta bilder och videor

En journalist är intresserad av ett pressmeddelande och har öppnat det. Vad händer

lande innehållande högupplösta bilder publiceras än pressmeddelanden utan bilder.

sen? Vad mer bör man tänka på för att få sin story publicerad? Här följer fyra tips:

På frågan ifall journalister använder bilder från pressmeddelanden svarade 70% att
de använder dem ganska eller väldigt mycket. Det är mer troligt att ett pressmedde-

“Pressmeddelandet måste innehålla en eller flera bilder annars kommer det antagligen inte att
publiceras. Detta bör vara ett minimkrav vid publicering av pressmeddelanden.”

1. Öka kännedomen om företget

Det viktigaste att tänka på gällande bilder är nedladdningshastigheten och att de

Det spelar stor roll ifall utgivaren av pressmeddelandet är bekant eller välkänt för jor-

även finns tillgängliga som högupplösta (300dpi). Bilderna kan även laddas upp till

nalisten, detta påverkar ifall denne läser pressmeddelandet eller inte. Vad händer ifall

olika bildbanker, det är då viktigt att länkarna fungerar och att någon inloggning inte

pressmeddelandet kommer ifrån en person eller organisation som är ny i branschen?

krävs för att använda dem. Information ifall journalisterna får använda bilderna och

I dessa fall bör rubriken och början av pressmeddelandet vara tilltalande.

ifall källor eller fotografer måste nämnas bör även tillhandahållas.

Dessa tips bör tas i beaktande när pressmeddelandet författas. Även om det första
(eller flera efter det) inte publiseras ökar ändå journalisternas kännedom om företa-

Alla typer av vidare information till pressmeddelandet bör finnas med som länkar. Det

get vilket kan leda till framtida kontakt.

är värt att lägga till länkar eftersom vår studie visar att hela 60% av journalisterna
använder dessa länkar ganska eller väldigt mycket. Vi noterade att videor nämdes i

“Jag arkiverar pressmeddelanden för framtida bruk, nyheterna kan inspirera mig att utveckla
storyn om branschtrender eller frågerelateraden storyn.”

flertalet svar vilket tyder på att användning av sådana i pressmeddelanden gör att de
sticker ut.
“Det visuella är viktigt. Om ditt ämne kan göras till en video som ser professionell ut fångar det
vår uppmärksamhet, annars inte.”

3. Stick ut från mängden
Efter att ha gjort sina påstående om att skriva tydligt, kortfattat och aktuellt uppskat-

“När du skickar ett pressmeddelande är det bra att ta sig tid att tänka på om det verkligen är

tar journalister även när organisationer har personlighet och låter den synas.

någon nyhet och om det finns någon ny vinkel som kan tilltala media. Allt behöver inte skickas

Beroende på bransch kan det vara bra att bryta mönstren, kanske till och med vara

via epost och ett bra alternativ kan vara att göra mikro-PR på till exempel Twitter.”

lite lekfull men inom gränserna för god smak. Att göra ett varaktigt intryck kan göras
med ett smart och roligt men professionellt konstruerat pressmeddelande.

“Jag följer de fenomen som människor är mest intresserade av, till exempel videor som blivit
virala.”

“Var modig och ha verklig mening bakom din text. Inaktuell och tråkig affärsjargong hör inte
hemma i pressmeddelanden även om det tekniskt skulle uppfylla företagets standarder.
Personlig synvinkel och intressanta faktorer definierar om ett pressmeddelande läses eller

Hur använder du social medier i ditt arbete?

kasseras.”
Jag söker efter intressanta ämnen

69%

“Var uppmärksam på språket i pressmeddelandet. Perfekt grammatik garanterar inte god läsbarhet. Bryt regler. Kreativitet lönar sig även i dessa fall.”

4. Var aktiv på sociala medier
Journalister är närvarande på sociala medier och letar efter nya idéer att skriva om.
De använder sociala medier i sitt arbete på många sätt. Undersökningen visade att de
främsta anledningarna för journalister att använda sociala medier är att följa vilka ämnen som är relevanta, de följer nyheterna och letar efter intressanta ämnen. Endast
under 9% av alla internationella journalister angav att de inte använder sociala medier
i sitt arbete.
Sociala medier är en mer avslappnad kanal och kan visar en mer informell sida av ett
företag än till exempel en hemsida. Därför bör intressanta historier även delas på sociala medier.
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Från de mest populära sociala mediekanalerna ser journalisterna Facebook som den

Nästan 90% av journalisterna uppger att det är ganska eller mycket användbart att

viktigaste kanalen. Drygt hälften av de svarande tycker att Facebook är en viktig eller

företag och organisationer som de är intresserade av skickar pressmeddelanden ak-

mycket viktig källa för artikelidéer. Det finns några variationer mellan länder. För jour-

tivt trots att de inte alltid används.

nalister baserade i Förenade Arabemiraten var Twitter en viktig eller mycket viktig
källa för 72,7%.

“Pressmeddelanden är en bra kanal för mig att få information om vad ett visst företag gör och

Hur viktiga tycker du att följande sociala mediekanaler är som källor?

databank och även om jag inte använder det direkt kan jag gå tillbaka till det senare. Så mis-

få en övergripande bild av vad som händer i branschen. Ibland kan ett pressmeddelande agera

Facebook

42%

1%

strösta inte ifall inget händer omedelbart när du skickat ett pressmeddelande. Marknadsföring
via pressmeddelanden är meningslöst men PR är alltid användbart.”
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Är det möjligt att skicka för många pressmeddelanden eller för ofta? Ja, om pressTwitter
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meddelandet inte har tillräckligt relevant innehåll. “Skicka bara pressmeddelanden
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när du faktiskt har något att säga” som en journalist uttryckte det.

Hur användbart tycker du det är att företag och organisationer du
är intresserad av aktivt skickar pressmeddelanden även om du inte
alltid kan använda dem?

21%
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Mycket meningslös eller medingslös

Neutral
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Viktig eller mycket viktig

39%

Mycket användbart

Det lömar sig att göra aktiv PR med pressmeddelanden
Även om ett pressmeddelande inte alltid hamnar i nyheterna finns det ingen anledning att avskräckas. Ett utskick med alla rätt element kanske inte används av någon
annan anledning. En viktig sak med att skriva pressmeddelanden är att göra det aktivt och regelbundet.
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Inte alls användbart
Vet inte

4%
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Effektiv kommunikation
med Liana® PR Cloud
Liana® PR Cloud är en kommunikationslösning som använder artificiell intelligens och möjliggör effektiv
PR och mediebevakning. Du hittar rätt målgrupp för ditt innehåll och kan följa effektiviteten av din kommunikation i realtid.
Läs mer om Liana® PR Cloud

