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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 kommunikatörer på produktionen av 
innehåll? Och vilka kanaler ska det satsas på under året? 

I år har vi valt att titta lite noggrannare på den insikts-
fulla data vi varje år får in genom den här undersöknin-
gen. Bland annat har vi valt att bryta ner de svar vi fått 
in för att belysa skillnader mellan olika typer av kommu-
nikatörsroller. Vem ökar sitt innehållsskapande mest? 
Är det PR-konsulter eller kommunikatörer som arbetar 
inom  business-to-business? 

Vi har också valt att dela upp resultaten i två rap-
porter – en med fokus på relationen mellan journal-
ister och kommunikatörer och en som tittar mer på 
hur kommunikatörernas arbetssätt utvecklas. Den 
här delen är den senare av de två.

Vi hoppas att den här rapporten ska hjälpa dig med 
viktiga insikter som du kan använda i din yrkesroll.

Trevlig läsning!

Vad är nytt?
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TRENDSPANING
Årets trendspaning är skriven av Alexander 
Mason och Anna Helin som båda arbetar 
med kommunikation och digital utveckling på 
Cision. 

“För kommunikatörer förändras trenderna allt 
snabbare ju längre in i det digitala landskapet 
vi kommer. Snabbrörlighet och flexibilitet är två 
egenskaper som krävs för att hålla sig ajour. 
Här delar vi med oss av det som vi tror kommer 
att bli de tre stora trenderna framöver. 

Produktion av innehåll har sedan flera år till-
baka etablerat sig som ett måste för kommu-
nikatörer och trenden ökar fortfarande - i år 
säger kommunikatörerna att de ska produc-
era ännuu mer innehåll jämfört med förra 
året. Denna aldrig sinande trend resulterar i 
att mängder av text, bild och video cirkulerar 
i en uppsjö av digitala kanaler. Vem ska hinna 
läsa allt detta innehåll?”

Läs hela trendspaningen på sidan 7!

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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CONTENT
CONTENTCONTENT

Innehåll! Eller ska vi kalla det content? Kärt barn har 
som bekant många namn. Oavsett vad man kallar 
det är begreppet fortfarande på allas läppar. Con-
tent marketing har blivit en naturlig del av allas kom-
munikationsarbete och diskussionen går inte längre 
kring huruvida man ska satsa på content marketing 
eller inte, utan snarare om hur man ska handskas 
med det faktum att innehåll inte produceras av sig 
själv och att det är tidskrävande. Produktionen av 
innehåll ökar, inte bara för journalisterna som har 
mindre tid att lägga på sina artiklar och/eller inslag;  
även kommunikatörerna satsar på att producera 
eget innehåll. Nästan hälften av de kommunikatörer 
som svarat på undersökningen uppger att de kom-
mer producera mer eget innehåll i år jämfört med 
2015 och det är endast 3 % av de tillfrågade som 
kommer producera mindre innehåll.

Vilka kommer öka sin produktion mest? När vi tittar 
på hur olika kommunikatörsroller väljer att satsa på 
eget content-skapande är det kommunikatörer inom 
business-to-business (61 %) som ökar mest, följt av 
business-to-consumer (55%) och offentliga 
myndigheter (35%).

88%
Kommer att producera mer, eller lika mycket 
innehåll som under 2015.
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DIGITALA KANALER 
Så har branschen utvecklats

2011 2012 2013 2014 2015 2016

80% MER LIKA MYCKET MINDRE

Hur kommer du att satsa på Facebook 2016 
jämfört med föregående år?

51%
är den genomsnittliga ökningen för 
kanalen per år från 2011 till 2016.

45%

35%

5%

66%

33%

4%

“Sociala plattformar kommer 
att vinna mer och mer mark 
i förhållande till traditionella 
pressmeddelanden vad gäller 
företagskommunikation.“

- KOMMUNIKATÖR

VINNARE

Bubblare

9% 
Så ökar användandet i nya kanaler 2016

11% 
FÖRLORARE

26% 
20% 

-18% 
-14% vs

Hur användandet av kanaler har förändrats mellan åren 2011-2016



5

51%

-18% 
-14% 

Hemsidan är det 
digitala navet

Att hemsidan är den centrala delen i den digitala närvaron råder 
det inte längre någon tvekan om. Nästan 9 av 10 kommunikatörer 
driver trafiken till hemsidan, vilket är ungefär lika många som förra 
året. ”På hemsidan finns allt – och det är uppdaterat”, menar en kom-
munikatör som svarat. Mer än hälften av de svarande använder 
också hemsidan för att besökarna ska kunna komma i kontakt 
med dem. Typen av information som är viktig att kommunicera på 
hemsidan beror givetvis på vilken typ av organisation man arbetar 
för. ”Jag arbetar på ett offentligt sjukhus. Kontaktuppgifter till vården 
och praktisk information är det viktigaste för patienter och allmän-
heten att kunna hitta på hemsidan, enligt våra analyser.”

3/4
Har hemsidan som ett digitalt nav.

Mäter du resultatet av ditt innehåll?
Utvärdering och mätning har kommit att bli allt 
viktigare för kommunikatörer i takt med att det blir 
svårare att nå sin målgrupp med rätt budskap vid 
rätt tidpunkt. Och det finns mängder av data att 
tillgå, men trots att det snackats mycket om ut-
värdering och mätning de senaste åren visar skräm-
mande siffror från vår undersökning att läget bland 
kommunikatörer inte förbättrats. Det är endast 1 av 
10 kommunikatörer som utvärderar innehållet på 
hemsidan mer än en gång i veckan. 

Med tanke på att de bästa mediehusen utvärderar 
det de skriver i realtid är det förvånande att kom-
munikatörer producerar innehåll som de inte vet 
om det bidrar till affärsnyttan eller organisationens 
mål. 32 % uppger att de mäter effekten av sitt 
content mer än en gång i månaden och bäst på att 
utvärdera verkar kommunikatörer som arbetar i 
business-to-consumer-företag vara, där 21% gör det 
på veckobasis och 38 % gör det på månadsbasis. 

83%

Varför driver du trafik till hemsidan? 
(Flera svarsalternativ är möjliga)

39%

22%

54%

30%

För att generera leads och försäljning

För att informera besökare om min verksamhet/produkter/tjänster

För att driva opinion

För att besökare ska komma i kontakt med oss

För att besökare ska ta del av information och trender i branschen som företaget är verksamt i

100%
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HEMSIDAN, FACEBOOK 
& LINKEDIN Hit driver kommunikatörer 

& PR-konsulter trafik

Vilken kanal/plattform online driver du trafik till? 
(Flera svarsalternativ är möjliga)

87%

45%

24%

22%

20%

16%

12%

Till hemsidan

Till Facebook

Till LinkedIn

Till mitt nyhetsrum på Cision News

Till YouTube-kanalen

Till externa plattformar som skriver om oss

Till mitt nyhetsrum på annan plats

Hemsidan ligger i topp på listan över vart kommunikatörerna 
driver sin trafik och det är business-to-business-kommu-
nikatörerna som driver mest trafik till sin hemsida. Hela 95% 
av dem gör det, vilket kanske inte är så konstigt med tanke 
på att många arbetar för att sälja produkter och tjänster via 
hemsidan. 

Att känsloladdat material fungerar bra på Facebook har vi 
fått lära oss och det är därför inte förvånande att se att mån-
ga kommunikatörer i ideella verksamheter driver trafiken dit 
(66 %). Av PR-konsulterna är det endast 68 % som väljer att 
driva trafiken till hemsidan – de flesta verkar föredra sociala 
medier. Jobbar man kampanjorienterat kan sociala medier 
vara ett smidigare alternativ till det långsiktiga arbetet som 
hemsidan innebär. 

“Allt färre prenumererar på 
pappertidningar och de 
som gör det är 
pensionärer. Egna kanaler 
blir allt viktigare.”                                              
                                                   - KOMMUNIKATÖR    
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Snabba förändringar kräver 
anpasslig kommunikation
För kommunikatörer förändras trenderna allt snabbare 
ju längre in i det digitala landskapet vi kommer. Snabb-
rörlighet och flexibilitet är två egenskaper som krävs 
för att hålla sig ajour. Här delar vi med oss av det som vi 
tror kommer att bli de tre stora trenderna framöver. 

Våga leva efter “less is more”
Produktion av innehåll har sedan flera år tillbaka eta-
blerat sig som ett måste för kommunikatörer och tren-
den ökar fortfarande - i år säger kommunikatörerna 
att de ska producera ännu mer innehåll jämfört med 
förra året. Denna aldrig sinande trend resulterar i att 
mängder av text, bild och video cirkulerar i en uppsjö 
av digitala kanaler. Vem ska hinna läsa allt detta inne-
håll? Målgruppen får ett större utbud och blir därför 
kräsnare - kravet på kvalitén på innehållet blir högre. 
För att du som kommunikatör ska lyckas nå fram med 
ditt innehåll tror vi du behöver producera mindre men 
bättre. Less is more helt enkelt.   

Facebook vs. Google - en jättarnas kamp!
Facebook och Google tävlar alltid om vem som är 
störst, bäst och vackrast på internet. Mycket tyder på 
att Facebook vill skapa ett eget internet där besökarna 
inte behöver lämna plattformen. Genom att än-
dra sina algoritmer och banna externa länkar, (som 
YouTube-länkar, ägda av Google), straffar Facebook 
sin fiende. Nu laddar folk upp sina filmer direkt på 
Facebook för att få spridning. Att medierna länkar till 
nyhetsartiklar på externa webbplatser tacklar Face-
book genom Instant Articles.

Google arbetar minst lika hårt på sin kant och utveck-
lar kontinuerligt sina tjänster för att på ett naturligt 
sätt samla på sig mer data om besökaren. Innehållet 
de visar i sökresultaten blir allt mer specifikt - detta för 
att snabbare tillgodose besökaren med önskad infor-
mation. Att du numera kan se öppettider hos en butik, 
få de senaste matchresultaten presenterade samt hit-
ta detaljerad information om specifika flygturer direkt 
i sökresultatet är knappast en slump. I mitten på maj 
2016 ändrade Google dessutom algoritmen till mobila 
enheter för att premiera mobilvänliga webbplatser - 
detta för att säkerställa en bra användarupplevelse 
även utanför Googles egna webbplats. 

I årets undersökning ser vi att kommunikatörer 
satsar mer på både Facebook och sin hemsida. Vi tror 
att båda trenderna kommer att leda till att kommu-
nikatörer behöver jobba med två nav för sin kom-
munikation: En hemsida för det “öppna nätet” och 
Google samt en för det inloggade nätet - Facebook.

Använd datan
För att ha förutsättningar att kunna arbeta strat-
egiskt med innehåll (trend 1) och kanaler (trend 2) 
behöver du arbeta med mätning och utvärdering 
dagligen. Hur ska du annars få grepp om vilket 
innehåll som går bra och vilket du ska sluta produc-
era? Dessutom behöver du skaffa dig insikter kring 
vilket material som passar till Facebook och vilket du 
ska ha på hemsidan. Här ser vi att det finns en stor 
potential till stora förbättringar för svenska kom-
munikatörer- många utvärderar bara sina digitala 
insatser någon gång i månaden eller halvåret.

Så, sammanfattningsvis spår vi framtiden som så: 
För att hålla dig i framkant inom kommunikation 
och marknadsföring framöver tror vi att du behöver 
producera mindre men bättre material, ta fram 
en publiceringsstrategi för Facebook och Google 
(din hemsida), samt jobba stenhårt med att mäta 
och utvärdera. Gör du detta får du en strategi som 
enkelt kan anpassas till olika trender och målgrup-
psbehov vilket gör att din kommunikation blir mer 
träffsäker.

TRENDSPANING

ALEXANDER MASON 
ANNA HELIN 
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TACK FÖR ATT DU LÄSTE!

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


