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Vem producerar morgondagens 
nyheter?

Cision genomför årligen en journalist- och  
kommunikatörsundersökning i syfte att kartlägga 
arbetssätt och utmaningar i dessa yrkesroller samt 
skapa en bättre förståelse mellan journalister och 
kommunikatörer. I år har fler journalister och kommu-
nikatörer än någonsin tidigare svarat. 

I undersökningen tittar vi bland annat på om kom-
munikatörer verkligen kontaktar journalister på det 
sätt som de föredrar och vilka de vanligaste felen är 
som kommunikatörer gör i kontakt med journalister. 
Dessutom frågar vi om satsningen på egna kanaler. 

991 journalister och 452 kommunikatörer har svarat 
på årets undersökning. I denna sammanställning går 
vi igenom resultaten från årets undersökning.

Trevlig läsning!

Har du frågor eller vill veta mer om undersökningen, 
kontakta mig!

Jenny Bjuhr Berggren
08-507 414 09

Om Cision
Cision är den ledande leverantören av tjänster och 
verktyg för kommunikation inom IR och PR. 
Kunderna använder Cision för att hantera alla delar 
av sin kommunikation – allt ifrån att identifiera viktiga 
medier och opinionsbildare till att nå ut med sina 
budskap, bevaka traditionella och sociala medier 
och utvärdera effekten av sin kommunikation. 

Journalister, bloggare och andra opinionsbildare 
använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till 
reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. 
Cision finns i Europa, Nordamerika och Asien och 
har partners i fler än 125 länder. Cision är noterat på 
Stockholmsbörsen och omsatte 0,9 miljarder kronor 
under 2013.

Cisions stora journalist- och 
kommunikatörsundersökning 2014
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1. Har kommunikatörernas inflytande 
över nyheterna ökat?

En av de tydligaste trenderna under de senaste åren 
är att många journalister upplever att de får allt mer 
information från företag och organisationer men 
mindre tid att jobba med varje artikel. Denna trend är 
ännu starkare 2014 än tidigare år. 

Hela 67 % av journalisterna anser att information 
från företag och organisationer har ökat jämfört med 
de senaste fem åren. Endast 4 % anser att det har 
minskat.
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Till detta svarar 62 % av journalisterna att de har 
mindre tid idag än för 5 år sedan att lägga på varje 
artikel. Knappt 5 % säger att de har möjlighet att 
lägga mer tid idag än för fem år sedan. 
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Kommunikatörerna bekräftar ovan och 37 % säger 
att de kommer arbeta mer med journalistkontakter 
i år än under förra året. 2013 svarade 29 % att de 
skulle satsa mer på kontakt med journalister. Nästan 
hälften av kommunikatörerna kommer att jobba lika 
mycket med journalistkontakter under 2014 som 
under 2013.

Fråga till journalister: Upplever du att information från företag och 
organisationer, exempelvis pressmeddelanden, har ökat eller minskat 
de senaste fem åren?

Fråga till journalister: Upplever du att du har möjlighet att lägga mer 
eller mindre tid idag på varje artikel/inslag jämfört med för fem år 
sedan?

Fråga till kommunikatörer: Hur kommer du att arbeta med journalist-
kontakter i år jämfört med under 2013?

49 % män 

51 % kvinnor
svarade på undersökningen
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2. Alla satsar på egna kanaler 

Under 2014 kommer 48 % av kommunikatörerna 
satsa mer på egna kanaler än tidigare år och 43 % 
satsar lika mycket som under år 2013. Ingen av de 
svarande kommer att satsa mindre i de egna kana-
lerna. Den kanal man satsar mest på jämfört med 
2013 är Podcasts, Google+ och Instagram. Klassiska 
kanaler som radio, tryckt dagspress och tryckt  
magasin har främst oförändrade satsningar.
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Fråga till kommunikatörer: Hur kommer du att arbeta med egna kanaler 
i år jämfört med under 2013?
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Fråga till kommunikatörer: Jämfört med föregående år, kommer ni att satsa mer eller mindre på följande medier under 2014?

Bland journalister som är 
26 - 35 år är nyhetstips via 
e-post det kontaktsätt som 
flest är positivt inställda till.
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3. Content marketing 

72 % av alla kommunikatörer arbetar med någon 
form av content marketing. Den egna hemsidan och 
bloggen är de vanligaste kanalerna man sprider sitt 
innehåll i, tätt följt av Facebook. Under 2014 kommer 
kommunikatörerna att satsa mer på egna kanaler, 
där hemsidan, bloggen och egna digitala nyhetsbrev 
ligger i topp tillsammans med sociala medier.

Fråga till kommunikatörer: Arbetar ditt företag/organisation med någon 
form av content marketing idag?
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Fråga till kommunikatörer: Du som arbetar med content marketing; i 
vilka kanaler sprider du ert innehåll?

4. Sociala medier  och bloggare

Twitter, Facebook, LinkedIn och Youtube är de kanaler 
där flest kommunikatörer kommer öka sin närvaro 
under året. Även instagram har fått fart där 30 % av 
kommunikatörerna kommer satsa mer än under förra 
året. 26 % av kommunikatörerna säger att de kom-
mer att öka sin kontakt med bloggare framöver.
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Fråga till kommunikatörer: Kommer ni att satsa mer eller mindre på 
följande kanaler under 2014? OBS! Detta gäller endast PR. Reklam-
investeringar ingår inte i denna undersökning.

Kvinnor är något mer 
positiva till evenemangs-

inbjudningar och 
pressträffar.

“Mer fokus på 
redaktionellt innehåll”
Kommunikatör 
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5. Relationen mellan journalister och 
kommunikatörer oförändrad

Som vid tidigare års undersökningar anser fortfarande 
den största delen av journalisterna att deras relation 
med kommunikatörer är neutral. I årets undersökning 
anser 17 % att relationen oftast är negativ. Detta är en 
minskning från föregående år då samma siffra var 22 
%. Nära en fjärdedel anser att relationen är positiv.

På samma fråga svarar 54 % av kommunikatörerna att 
de tycker att deras relation med journalisterna är positiv.

Fråga till journalister: Hur upplever du generellt kontakter med PR-
konsulter och kommunikatörer i ditt arbete?
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Fråga till kommunikatörer: Hur upplever du generellt kontakten med 
journalister/influencers i ditt arbete?

6. När ska man kontakta journalister?

Finns det någon dag och tidpunkt som journalister 
generellt föredrar att motta nyhetstips från företag 
och organisationer? Hälften av journalisterna svarar att 
det inte spelar någon roll när i veckan man skickar dem 
nyheter. Det är dock tydligt att intresset att motta  
nyheter sjunker i takt med att veckodagarna löper på.

En knapp majoritet av journalisterna säger att kl. 09.00 
– 11.00 är den tid då det passar allra bäst att få tips om 
nyhetsuppslag. Många svarar att det inte spelar någon 
roll och att tidigt på morgonen också är bra.

Att få nyhetstips efter klockan 14.00 och framåt är det 
få journalister som föredrar.
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Fråga till journalister: Vilken dag/dagar är generellt bäst för dig att 
mottaga nyhetstips från företag & organisationer?
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Fråga till journalister: Vilken tidpunkt på dygnet är generellt bäst för dig 
att mottaga nyhetstips från företag & organisationer?
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7. Bäst att tipsa om nyheter via e-post 

Fortsätt att skicka e-post! Det är uppmaningen om man 
ska lyssna på journalisterna. 65 % säger nämligen att 
det är positivt att få nyhetstips via e-post. En majoritet 
anser även att det är positivt att bjuda in till evene-
mang, så som pressträffar och liknande.

Det som däremot skall undvikas enligt journalisterna 
är: 

• Telefonsamtal: 54 % Negativt

• Kontakt via Facebook: 53 % Negativt

• Kontakt via Twitter: 31 % Negativt

Telefonsamtal

Personlig e-post

Pressmeddelande via e-post

Pressmeddelande som publiceras i företagets press-
rum/pressmeddelandeportal såsom CisionNews

Brev

Fax

Kontakt via Twitter

Kontakt via Facebook

Inbjudningar till evenemang, såsom pressträffar

Personligt möte

Får produktprover

Blir erbjuden tester av produkt/tjänst

Seminarium/events

5%

1%

0%

5%

18%

47%

26%

19%

1%

11%

18%

18%

4%

Svarsval Händer ej

Fler män än kvinnor tycker 
att kommunikatörer och 
PR-konsulter inte är till-
räckligt pålästa om den 
nyhet eller produkt de 
försöker sälja in.
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62%
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18%
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Fråga till journalister: Hur uppfattar du dessa sätt att bli kontaktad på av kommunikatörer och PR-konsulter som vill ge dig nyhetsuppslag?



8

8. Lär känna dina influencers

Skjuter många kommunikatörer med hagelbössa 
och skickar ut sina nyheter vitt och brett? Det verkar 
så om man ska se till journalisternas svar där 63 % 
säger att det vanligaste felet kommunikatörer gör är 
att de hör av sig om nyheter som inte ingår i dennes 
bevakningsområde. Samma alternativ toppade även 
i svaren från förra årets undersökning.

Att journalisterna får motta irrelevant information 
är kanske inte så konstigt då 37 % av kommu-
nikatörerna säger att de faktiskt inte vet vilka de 
viktigaste påverkarna är inom deras bransch. 

Andra fel som journalisterna anser att  
kommunikatörerna gör är:

• Tror journalistiken ska vara en förklädd  
annonsplats 59 %

• Skickar material som inte har nyhetsvärde 52 %

• Skickar ut brett och utan att erbjuda exklusivitet 38 %

“Bra bilder uppskattas alltid 
liksom att det alltid finns 
högupplösta bilder på 
relevanta personer”
Journalist

Män är generellt mer 
positiva till personliga 
möten än vad kvinnor är.

9. Rörligt material får större genomslag

Vi testade en tes mot journalisterna där vi påstod att 
nyhetstips som skickas tillsammans med bilder eller 
videos har lättare att få publicitet än nyhetstips som 
bara består av text. Nära hälften (47 %) av journalis-
terna höll med. Många påpekade dock att det rörliga 
materialet självklart måste vara relevant och av bra 
kvalitet.

47 % av journalisterna skulle även uppskatta att få fler 
relevanta bilder och videomaterial från företag och 
organisationer. 

Fråga till journalister: Skulle du uppskatta att få mer relevant 
bild/videomaterial från företag & organisationer?

47%
34%

Ja
Nej

19%
Vet ej

47%
33%

Ja
Nej

20%
Vet ej

Fråga till journalister: Vi har en tes, där vi tror att pressmeddelanden med 
bilder eller videos har lättare att få publicitet. Anser du att detta stämmer?
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10. Research sker oftast genom Google 
och personliga kontakter

Idag är det en självklarhet för de flesta företag och 
organisationer att ha en strategi för arbete med 
onlinesynlighet. Att detta är viktigt syns i svaren från 
journalisterna, som lägger stor del av sin research 
online. Så gott som alla journalister (97 %) använder 
Google som researchverktyg i sitt arbete.  73 % av 
journalisterna söker också information på Wikipedia, 
på företag och organisationers egna hemsidor och i 
sociala medier. 

Personliga kontakter är det näst vanligaste verktyget 
journalister använder för research (85 %).

Bland journalister som är 
över 65 år är evenemangs-
inbjudningar och pressträffar 
den kontaktmetod som de 
är mest positiva till.

Sökmotorer såsom Google

Sociala medier

Personliga kontakter

Information direkt från företag och organisation via deras webbplatser, egna nyhets-
brev, Facebook-sida etc.

Wikipedia

Prenumerationer och bevakningar på pressmeddelandetjänster såsom CisionNews & 
MyNewsdesk etc.

Digitala tidningsdatabaser såsom Mediearkivet etc

Företagsinformationstjänster såsom Affärsdata, Allabolag.se etc

Nyhetsbevakningstjänster såsom Google News, Retriever, Infopaq etc

Facklitteratur

RSS-feeder från relevanta källor

Nischade sökmotorer såsom Twingly bloggsök, Twitter Search etc

Specialiserade databaser

Annat (var god ange). Kommentera gärna!

97%

71%

84%

69%

73%

58%

51%
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37%

43%

27%

17%

29%

4%

Svarsval Antal svar

Fråga till journalister: Vilka av följande researchverktyg använder du i ditt arbete? Fler svarsalternativ är möjliga.
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11. Är det samma artiklar i pappers-
tidningen som på webben?

Nära 40 % av journalisterna svarar att 70 – 100 % av 
de artiklar som de publicerar i den tryckta pappers- 
tidningen också finns på nätet.
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Fråga till journalister: Om du arbetar för en tidning/magasin som finns 
både print och på webben, hur mycket på ett ungefär, av det material 
som ni publicerar i den tryckta tidningen/magasinet, finns även på 
webben?

Fler kvinnor än män 
föredrar att få nyhetstips 
via e-post.

Så säger de som medverkat!

“Flerkanalspublicering 
minskar tiden för varje 
‘artikel’.”
Journalist

“Snäv målgruppsanpassad 
innehållsmarknadsföring 
som bjuder på inspiration, 
kunskap och tredjeparts 
testimonials.”
Kommunikatör

“Många tror att ett jour-
nalistiskt arbete är det-
samma som annons.”
Journalist

“Vi utvecklar våra 
egna kanaler än mer.”
Kommunikatör
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TRENDSPANING

Cision genomför årligen en journalist- och 
kommunikatörsundersökning i syfte att kartlägga 
arbetssätt och utmaningar i dessa yrkesroller samt 
skapa en bättre förståelse mellan journalister och 
kommunikatörer. Utifrån undersökningen och till-
sammans med lärdomar från kunder, SPINN-
juryn och tidigare erfarenheter har vi här samlat 
våra tankar kring kommande trender som vi tror 
kommer att förändra vardagen för kommunikatörer.

En av de tydligaste trenderna under de senaste 
åren är att många journalister upplever att de får allt 
mindre tid att lägga på varje artikel. Denna trend är 
om något ännu starkare 2014 än tidigare år. Över 
62 % av journalisterna uppger att de har mindre tid 
idag än för fem år sedan att jobba med varje artikel. 
Knappt 5 % uppger att de har mer tid idag än för fem 
år sedan. 

En annan trend som är mycket stark även i år är att 
kommunikatörerna säger sig vilja satsa ännu mer 
på egna kanaler. I 2013 års undersökning var det ca 
43% av kommunikatörerna som uppgav att de skulle 
satsa mer på egna kanaler. I årets undersökning sva-
rade 48% att de skulle satsa mer än 2013 samtidigt 
som 43% skulle satsa lika mycket som förra året. Vår 
slutsats är att ”alla” nu jobbar med egna kanaler och 
att det paradigmskifte vi frågade om det var på väg 
förra året nu är här på riktigt.

Tillsammans med detta ser vi att företags kommu-
nikationsavdelningar jobbar mer och mer som egna 
nyhetsredaktioner och själva producerar mängder 
av innehåll för publicering i olika kanaler. Antalet 
nyheter ökar, både för att företagen producerar 
mer egna nyheter som de sprider i fler kanaler, men 
också för att deras kontakter med journalister ökar. 
Hela 84 % av kommunikatörerna svarar att de kommer 
att jobba lika mycket eller mer med journalistkontakter 
2014 jämfört med föregående år. 

I och med att det produceras mer nyheter kommer 
den professionella kommunikatören att behöva tänka 
ännu mer på vart publicering av förstahands-
information sker. Bra innehåll är det säkraste sättet 
att öka sin SEO och 98 % av journalisterna använder  
Google som researchverktyg.

Vi förespråkar att man satsar på sin egen hemsida/
företagsblogg och använder den som navet i sin 
kommunikation för att på så sätt bygga sin egen 
SEO-kraft. Därefter används sociala medier och/
eller köpt utrymme för att sprida informationen och 
nå målgruppen med budskap anpassade för dessa 
plattformar. Här ifrån hänvisas alltid tillbaka till de 
egna webbplatserna där besökaren kan engagera 
sig genom att köpa, ta kontakt, ladda ner informa-
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tion, kommentera, prenumerera osv. Du får trafiken 
och SEO-kraften och kan skapa affärsnytta.

Att använda Twitter, Facebook och olika betaltjänster 
är bra för spridning men ger väldigt lite SEO-kraft om 
du inte länkar tillbaka till din egen sajt. Dessutom gör 
många betalsajter att kommunikatören sitter fast i en 
rävsax. Ju mer information som publiceras på andras 
sajter, desto mer trafik drivs till dessa, vilket då ger 
dem mer SEO-kraft. Samtidigt blir den egna sajten 
svagare eftersom du ger bort din trafik och successivt 
ökar beroendet av den externa betaltjänsten.
 
En annan iakttagelse vi gjort är att duktiga kommu-
nikatörer numera jobbar aktivt med att driva trafik 
till redan publicerade nyheter. Tidigare var kommu-
nikatörens jobb ”klart” när media hade plockat upp 
och skrivit om deras nyhet. Nu är det istället här som 
det stora arbetet tar vid. Kommunikatören har 
möjlighet att aktivt säkerställa att fler läser artikeln 
genom att arbeta aktivt med förstärkning via så 
kallade content marketing-nätverk eller andra sätt att 
köpa trafik. På samma sätt kan företag och organisa-
tioner välja att förstärka egna nyheter. Förstärkning 
av externt material (någon annan skriver om er) 
stärker trovärdigheten väldigt mycket och lämpar sig 
väldigt bra för opinionsbildning, varumärkeskänne-
dom, etc. Förstärkning av eget material är ofta mer 
effektivt för att driva försäljning. En intressant aspekt 
av detta är att gränsen mellan förtjänat och köpt 
utrymme suddas ut. Traditionell PR och traditionell 
reklam närmar sig varandra på content market-
ing-arenan.

Ansvariga för köpt media, förtjänat utrymme res-
pektive egna kanaler har tidigare jobbat i egna silos 
och överlappningen mellan dessa tre har varit liten. 
Den största trenden vi ser nu är att de bästa kommu-
nikatörerna snarare maximerar denna överlappning 
för att jobba mer samordnat och effektivt. För att 
göra detta framgångsrikt tror vi att företag och 
organisationer måste rekrytera nya kompetenser 
och organisera sig utifrån denna nya målbild.  

Avslutningsvis skulle vi, utifrån våra observationer, 
erfarenheter och resultaten i årets undersökning vilja 
ge ett par rekommendationer: 

Satsa på att bygga upp en långsiktig strategi för 
de egna kanalerna. Inkludera alla, för er relevanta, 
kanaler och säkerställ att det finns tydliga kopplingar 
för samverkan. Utgå från din hemsida/företags-
blogg (=navet) och bygg på utåt.

Tack för oss!

Alexander Mason, Commercial Director Scandinavia 
Jenny Bjuhr Berggren, Försäljningschef Sverige 

Förtjänat 
utrymme

Egna kanaler

Köpt media

Ps. glöm inte 
lägga med bilder !

Förtjänat 
utrymme

Egna kanaler

Köpt media


