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A true love story?
Relationen mellan journalister och kommunikatörer
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Medielandskapet befinner sig i ständig förändring 
och journalister och kommunikatörer tampas med 
allt större utmaningar idag när vem som helst kan 
producera innehåll. Hur ser relationen mellan yrkes-
grupperna ut? Hur vill journalisterna bli kontaktade 
och vilka misstag gör kommunikatörerna när de 
försöker komma i kontakt med journalisterna?
 
I år har vi valt att göra två rapporter av den insikts-
fulla data vi varje år samlar in genom den här un-
dersökningen – en med fokus på relationen mellan 
journalister och kommunikatörer och en som tittar 
mer på hur kommunikatörernas arbetssätt utvecklas. 

Den rapport du håller i din hand (eller läser på 
skärmen) belyser relationen mellan journalister och 
kommunikatörer.
 
Vi tittar bland annat på hur relationen upplevs av 
de olika yrkesgrupperna och hur journalisterna vill 
komma i kontakt med kommunikatörerna, samt vad 
som är viktigt i ett pressmeddelande.
 
Vi hoppas att den här rapporten ska hjälpa dig med 
viktiga insikter som du kan använda i din yrkesroll.
 
Trevlig läsning!                                

METOD
Den här undersökningen är gjord i två delar, där 
journalister och kommunikatörer svarat på olika 
enkäter under 5 veckors tid mellan den 9 mars och 14 
april 2016. 699 journalister och 561 kommunikatörer 
har svarat. Av journalisterna var 53 % av de svarande 
kvinnor och 42 % män. På kommunikatörsenkäten 
svarade 65 % kvinnor och 34 % män.
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TRENDSPANING
Emanuel Karlsten, journalist, krönikör och 
föreläsare inom sociala medier har skrivit 
årets trendspaning. 

“Journalister är från Venus, kommu-
nikatörer är från Mars. Det är den uppenba-
ra slutsatsen av Cisions årliga rapport. 

Det handlar om ett kärleksdrama över flera 
år där kommunikatörer försöker anpassa 
sig till journalister - som tycks bli allt mer 
uppgivna. I år är det rekordlåga 18 % av 
journalisterna som ser kontak-
ten med kommunikatörer som 
något positivt. Inte för att kom-
munikatörer låter sig nedslås 
av det: 52 % av dem är ändå 
“positiva” till den påtvin-
gade relationen. Det är 
kanske tidernas sämsta 
kärleksrelation.”

Läs hela på sidan 8!

Vad är nytt?
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A love story?
Relationen mellan

 journalister och kommunikatörer

I en mediebransch som befinner sig i kris blir re-
lationen mellan kommunikatörer och journalister 
komplicerad. Färre journalister förväntas utföra mer 
arbete, samtidigt som kommunikatörerna producerar 
mer innehåll och försöker nå ut med sina nyheter till 
tidspressade journalister. Nästan 30 % av journalis-
terna i årets undersökning säger att kontakten med 
kommunikatörer har blivit vanligare sedan förra året. 

”Kommunikatörerna verkar ibland tro att de är våra 
arbetsgivare”, menar en journalist, medan en an-
nan hävdar att ”de som är bra underlättar mitt jobb 
enormt”. Gemensamt för flera svarande journalister 
är tidsaspekten – de upplever att kommunikatörerna 
är en onödig mellanhand till de personer de verkligen 
vill komma i kontakt med. Å andra sidan tycks många 
vilja ha kontakt med kommunikatörer i hopp om att 
få bra information. ”Man vill vara artig, för någon gång 
kommer det kanske en bra nyhet”, säger en journal-
ist. Kommunikatörerna är mer positivt inställda till 
relationen med journalister: “Det finns en ömsesidig 
respekt”.

Mest och minst positiva till journalister
Strax över hälften av kommunikatörerna anger att 
de kommer arbeta lika mycket med journalister 
under 2016 som förra året. Tittar vi på hur denna 
fördelning ser ut över olika kommunikatörsroller 
upptäcker vi att det är kommunikatörer inom 
ideella organisationer som kommer att öka sin 
bearbetning av journalister mest (36 %). Det är 
också de som upplever relationen

med journalister som mest positiv; nästan 70 % 
tycker att arbetet med journalister är positivt. 
PR-konsulterna däremot väljer andra vägar. Av 
PR-konsulterna är det bara 1 av 10 som satsar mer 
på arbetet med journalister. Ett tänkbart skäl till 
detta kan vara att PR-konsulterna rör sig allt mer 
från traditionella journalistrelationer och fokuserar 
på sociala medier och produktion av innehåll. 

Det är lätt att tro att ny teknik och det stora utbudet 
av digitala kanaler och plattformar förändrar sättet 
journalister vill ha kontakt med kommunikatörer. Un-
dersökningen visar det motsatta. Journalister föredrar 
att bli kontaktade via e-post och telefon och använder 
helst samma tillvägagångssätt när de själva ska kon-
takta kommunikatörer. Att etablera en god relation till 
de journalister som bevakar ens arbetsområde är A 
och O för kommunikatörerna, eftersom fler än 9 av 10 
journalister anger att de söker information via per-
sonliga kontakter. Mycket research sker också via so-
ciala plattformar som Facebook, Twitter och LinkedIn 
och ALLA söker efter information via sökmotorer som 
Google. För att finnas där journalisterna hänger ska 
du som kommunikatör därför arbeta aktivt med SEO.  

78%
Av kommunikatörerna kommer att 
arbeta mer eller lika mycket med 
journalistkontakter som under 2015.

52%
18%

57%
34%

15%
3%

Positivt

Negativt

Neutralt

Kommunikatör
Journalist

Hur upplever du generellt kontakten med PR-konsulter och 
kommunikatörer/journalister och influencers i ditt arbete?
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JOURNALISTER
insider-tips:

Berättar

5 bästa kontaktsätten 91%
PRESSMEDDELANDE 
VIA E-POST85%

INBJUDNINGAR TILL 
EVENEMANG, SÅSOM 
PRESSTRÄFFAR

81%
PERSONLIG E-POST67%

SEMINARIUM/EVENTS

62%
INFORMATION VIA NYHETS-
BYRÅERS REDAKTIONSSYSTEM

“Har väldigt mycket, så 
uppskattar helst mail.” 

- JOURNALIST

5 VANLIGASTE FELEN KOMMUNIKATÖRER GÖR

68%
52% 49%

38% 32%
Hör av sig om nyheter som inte 
ingår i ditt bevakningsområde

Tror att journalisten ska vara en 
”förklädd annonsplats”

Skickar material som inte har 
nyhetsvärde

Skickar ut brett och utan att 
erbjuda exklusivitet

Tjatar fast du inte är intresserad

“Det är så vanligt att telefonnumret till 
angivna kontaktpersoner är felaktigt, eller 
att personen i fråga inte svarar, är bortrest, 
ledig eller svår att nå av andra skäl. Då 
lägger vi ner grejen direkt.“

- JOURNALIST

“Hellre korta mejl med länkar 
till mer info än långa.” 

- JOURNALIST

“Har inte fram-
förhållning/hör 
av sig för sent för 
pressläggning”

- JOURNALIST

“Skriver upp mig på presslistor om 
och om igen fastän jag avanmält mig 
(eftersom de handlar om saker som vår 
tidning inte alls bevakar)“

- JOURNALIST

“Det verkar krävas att de ska prångla ut 
dåliga nyheter och ointressant material, 
vilket gör att de tar upp värdefull arbets-
tid med sina “tips”. Sluta med det.”

- JOURNALIST
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?Vad är viktigast i ett

PRESSMEDDELANDE

Kontaktuppgifter

Rubriken

Ingressen

Brödtexten

Bilden

Citaten

62%

53%

52%

25%

22%

11% 49%

36%

58%

53%

44%

14%

JOURNALISTER
Hur uppfattar du följande delar i ett pressmeddelande?

Siffror som angivits visar svar för infyllnad “mycket viktigt”.

KOMMUNIKATÖRER
När du skriver nyheter och pressmeddelande, hur mycket 
tid lägger du uppskattningsvis på följande delar?
Siffrorna nedan visar svar som angivit “mycket tid”.

Vi har sett att relationen mellan journalister och kom-
munikatörer upplevs olika beroende på vilken yrkes-
grupp man tillhör. Det råder även delade meningar 
om vad som är viktigt i ett pressmeddelande. När 
kommunikatörerna skriver pressmeddelande lägger 
de väldigt mycket tid på rubriken och citaten.

Att rubriken är viktig håller journalisterna med om, 
men de verkar inte bry sig särskilt mycket om citaten, 
då de hellre tar kontakt med en person som kan utta-
la sig. Det allra viktigaste i ett pressmeddelande enligt 
journalisterna är kontaktuppgifterna och det är inget 
kommunikatörerna lägger någon vikt vid. Kanske är 
det därför det ofta blir fel i kontaktuppgifterna. Flera 
journalister anger att kontaktuppgifterna i pressmed-
delanden ofta går till någon som antingen inte vet att 
han eller hon står som kontaktperson, eller som inte 
är anträffbar när journalisten försöker nå dem.

Av någon anledning tycks kommunikatörerna tro 
att journalister gillar ett uppstyltat språk, men det 
verkar inte ligga mycket sanning i det. ”Vissa kom-
munikatörer använder ett byråkratiskt språk som de 
inte behärskar”, menar en journalist medan en annan 
säger att pressmeddelanden många gånger är ”helt 
obegripliga, för krångliga och inte tillräckligt snabba 
att överblicka”. När detta händer är risken stor att 
pressmeddelandet blir svårläst vilket gör att de sort-
eras bort direkt.

“Det allra viktigaste är att den 
person som finns angiven i press-
meddelandet finns tillgänglig på 
telefon.”                                            

- JOURNALIST INOM TV/RADIO
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VIA PERSONLIG E-POST
80%

VIA TELEFON
47%

PÅ SEMINARIUM/EVENTS
12% PERSONLIGT MÖTE

9%

JAG VILL INTE TA KONTAKT
9%

VIA FACEBOOK
6%

“Vill hellre prata med den 
jag ska intervjua i stället 
för att gå via en kom-
munikatör. Omvägen blir 
väldigt tidsödande och tid 
har vi brist på.”
                                            - JOURNALIST     

“Om det är relevant 
kan telefon och 
personligt möte funka 
jättebra.”
                  - JOURNALIST     

TOPP 6
Så vill journalister nå dig som kommunikatör och PR-konsult
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INFLUENCER 
MARKETING

Hur bra koll har vi i praktiken?

På senare år har kommunikationsbranschen allt mer 
börjat prata om ’influencer marketing’ som en viktig 
del av kommunikationsarbetet. Influencer marketing 
handlar om relationsbyggande med nyckelpersoner 
som kan gynna det egna varumärket tack vare deras 
nätverk och förmåga att inspirera och påverka andra. 
Hela 37 % av kommunikatörerna i årets undersökning 
uppger att de kommer satsa mer på arbetet med 
influencers under 2016. Detta är en tydlig uppgång 
från förra året, då 28 % angav att de skulle ägna sig 
åt arbete med influencers. Trenden kring influencer 
marketing syns också i att fler uppger ha koll på vilka 
påverkarna inom den egna branschen är. Över 40 
% av de tillfrågade kommunikatörerna svarar att de 
känner till fler än 10 influencers inom den egna bran-
schen. Bland dem är det tydligt att det är PR-kon-
sulter och kommunikatörer i ideell sektor som bäst 
känner till vilka som påverkar. Anledningen till detta 
skulle kunna vara att arbetet med influencers är ett 
effektivt sätt att nå målgruppen utan att ruinera sig.

De som satsar mest på arbete med influencers 
är kommunikatörer inom business-to-consumer 
(50 %), följt av kommunikatörer i ideella organi-
sationer (46 %) och sedan kommunikatörer inom 
business-to-business (42 %). Kommunikatörer som 
arbetar i offentlig sektor satsar inte lika mycket på 
arbete med influencers (22 %). En tänkbar orsak till 
detta är att det för myndigheter och organisationer 
är viktigt att själva stå som avsändare för att bygga 
förtroende och behålla sin opartiska ställning.  

“Jag försöker få [företagsnamn] 
att inse att sociala medier är 
viktiga och inflytelserika an-
vändare på dessa kanaler likaså. 
Inte bara journalister”

                                            
- KOMMUNIKATÖR INOM OFFENTLIG SEKTOR     

0

Konsultbyrå Offentlig sektor B2C B2B Ideell organisation

1-5 5-10 10+

80%

16%

7%

13%

5% 4%

14%

35%

30%

38%

21%

15% 16%
18%

26%

13%

65%

34%

45%

24%

62%

Hur många influencers inom din bransch känner du uppskattningsvis till?
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Journalister är från Venus, 
kommunikatörer är från Mars 
Det är den uppenbara slutsatsen av Cisions årliga 
rapport. Det handlar om ett kärleksdrama över flera år 
där kommunikatörer försöker anpassa sig till jour-
nalister - som tycks bli allt mer uppgivna. I år är det 
rekordlåga 18 % av journalisterna som ser kontakten 
med kommunikatörer som något positivt. Inte för att 
kommunikatörer låter sig nedslås av det: 52 % av dem 
är ändå “positiva” till den påtvingade relationen. Det är 
kanske tidernas sämsta kärleksrelation.

För en relation är det, där båda sidor behöver varan-
dra, men som ännu inte förstått på vilket sätt.
Det här blir tydligt om man läser vidare i rapporten. 
När kommunikatörer vill få tag på journalister ringer 
de upp - vilket den 
överbelastade journal-
isten inte hinner med. 
Bara där finns tillräck-
ligt med påfrestning 
för att få relationen 
att spricka. Men den 
ökande skaran kom-
munikatörer fortsätter 
ringa den minskande 
skaran journalister. 
“Har du läst vad jag skickat?” “Ska du skriva om det 
här?” “Varför inte?”.

Journalisten känner sig “kvävd”, för att fortsätta använ-
da relationsspråk. Och rimligtvis är det också därför 
91 % av journalisterna först vill ha informationen i mejl 
och sedan, om det är relevant, själva höra av sig. 

Journalisternas enkätsvar sänder en signal som borde 
vara kristallklar: Ring inte mig, jag ringer dig. Håll 
avstånd och kontakta mig när det faktiskt är relevant 
och intressant. Och se för guds skull till att ha med 
uppdaterade kontaktuppgifter. Allt kulminerar i den 
sista punkten. För medan journalister ser just kon-
taktuppgifter som den viktigaste informationen i ett 
pressmeddelande, är det vad kommunikatören lägger 
absolut minst tid på. 

Givetvis blir det då fel. Givetvis anstränger det 
ytterligare den redan stressade relationen.
Detta är ändå bara ett axplock av de miss-
förstånd som förekommer. Vilket kommu-
nikatören inte tycks bry sig så mycket om. 
Den skjuter brett, hoppas på det bästa och 
eftersom den har tid så försöker den tjata 
sig till uppmärksamheten. Det är en telefon-
försäljare eller ett spamföretags strategi. Och 
det fungerar i någon mån eftersom kommu-
nikatörerna är så numerärt överlägsna. 

I längden är det ohållbart och 
pekar mot ett sammanbrott. 
Men kanske finns en rädd-
ning. I rapporten finns tydli-
ga tendenser på att allt fler 
kommunikatörer får upp 
ögonen för “influencers”. 
Vilket är rimligt: dessa 
har sällan journalistiska 
spärrar och sannolikt 
mycket mer intresserade 
av det samarbetet kommu-
nikatören önskar. Kanske 
leder det till en avlastning i 
relationen mellan journalister 
och kommunikatörer. Om det 
nu skapas andra vägar att nå 
ut med den “tråkiga” informa-
tionen skulle kontakten med 
journalisten bli mer relevant, 
eftersom den då skulle grunda 
sig i en större medvetenhet om 
vad journalisten kan tillföra som 
influencers inte kan.

Det skulle tydliggöra roller-
na för både journalisten och 
kommunikatören. Och kanske 
också innebära en början på 
en ny relation.

EMANUEL KARLSTEN

“Givetvis blir det 
då fel. Givetvis 
anstränger det 
ytterligare den 
redan stressade 
relationen.”

TRENDSPANING
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TACK FÖR ATT DU LÄSTE!

FRÅGOR?
HÖR AV DIG TILL OSS PÅ CISION.SE@CISION.COM


