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Uppdragets mål och syfte 
 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har i sin dagliga verksamhet behov av en aktiv 

medie- och omvärldsbevakning för att få en bra bild av vad som skrivs om 

myndigheten i redaktionella medier och olika sociala medier-kanaler. Det finns också 

ett behov av att omvärldsbevaka vad som skrivs, rapporteras och sprids om för 

myndigheten aktuella frågor.  

 

Det är av största vikt för myndigheten att kontinuerligt följa informationsflödet om 

skolfrågor, funktionshinderfrågor, med mera, för att: 

1. få rätt förutsättningar att bedriva ett proaktivt kommunikationsarbete  

2. ha beredskap i händelse av frågeställningar till oss  

3. få tillgång till publiceringar och inlägg i redaktionella och sociala-medier-

kanaler som är relevanta i vårt omvärldsanalysarbete.  

 

Beskrivning av tjänsten 
 

Tjänsten som upphandlas avser: 

- mediebevakning av tryckt press, webb och nyhetsbyråer. Möjlighet att lägga till 

bevakning av etermedia ska finnas. 

- bevakning av sociala medier med krav på relevanta träffar. 

- analys av tryckt media såsom nyhetstidningar, fackpress och tidskrifter, webb, 

nyhetsbyråer, etermedia och sociala medier-kanaler. 

 

Verktyget ska vara användarvänligt och leverantören ska ge en god och snabb 

support.  

 

Leverantören ska tillhandahålla en kontaktperson som snabbt återkommer för att ge 

stöd och om nödvändigt tar fram den bevakning/rapport/analys vi efterfrågar.  

 

 

Redaktionell bevakning: 
Leverantören ska för SPSM:s räkning bevaka nationell dagspress, landsortspress, 

relevant fackpress, nyhetsbyråer, tv, radio samt webbaserad media.  

Det ska vara möjligt att lägga till tidningar och tidskrifter som idag inte omfattas av 

omvärldsbevakningen. 

 

Genom tjänsten ska SPSM få en tydlig bild av hur myndigheten och dess verksamhet 

omnämns och rapporteras om, i redaktionella och opinionsbildande texter i tryckt 

och digitalt format. Det ska också finnas möjlighet att lägga till bevakning av 

etermedia.  

 

Leverantören ska tillhandahålla material från webbplatser med betalväggar.  
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Teknisk plattform: 

Leveransen ska ge dubblettskydd, det vill säga, identiska texter ska inte redovisas 

enskilt. Däremot ska det redovisas i hur många fall samt var texten publicerats. 

Dubbletterna ska ingå i statistiken för antal träffar.  

 

Allt material ska vara tillgängligt snarast möjligt dock senast inom 30 minuter efter 

publicering, och ska uppdateras löpande. 

 

Sociala medier-bevakning: 
Leverantören ska bevaka sociala medier som till exempel bloggar, Twitter, Linked-

in, Facebook och Instagram.  

 

Genom tjänsten ska SPSM få en tydlig bild av hur myndigheten och dess verksamhet 

omnämns och rapporteras om, bland annat genom åsikter som presenteras i sociala 

medier. Tjänsten ska också bevaka för SPSM relevanta ämnesområden som belyses i 

sociala medier.  

 

Teknisk plattform: 

Allt material ska vara tillgängligt snarast möjligt dock senast inom 30 minuter efter 

publicering. Beställaren ska kunna lägga till eller byta ut källor samt socialt media.  

 

För sociala medier ska det vara möjligt att få statistik för hur en viss artikel eller 

kommentar spridits eller delats. 

 

Underlag från redaktionell och sociala medier - bevakning till 
omvärldsanalys 
Leverantören ska tillhandahålla ett analysverktyg och en arkivfunktion. 

Analysverktyget och analysfunktionen ska ha användargränssnitt som är enkla för 

användarna att lära sig och använda och som understödjer ett effektivt och logiskt 

arbetssätt. 

 

Analysverktyget ska kunna presentera kvantitativ statistik över tid. Det ska finnas 

möjlighet att spara data i diagram och grafer i standardiserade och redigeringsbara 

format.  

Det ska vara möjligt att se vilka artiklar analysen baseras på.  

Det ska finnas möjlighet att separera de olika medietyperna.  

Det ska gå att skriva ut en rapport i pdf-format. 

 

Leverantören ska tillhandahålla ett konsultativt stöd i hur relevanta sökområden kan 

formuleras och byggas utifrån vårt analysbehov.  

 

Arkivfunktionen 

Arkivfunktionen ska erbjuda möjlighet till fritextsökning bland samtliga artiklar som 

tjänsten har tillgång till. 

Arkivet ska uppdateras och innehålla minst samma underlag som mediebevakningen. 

Den ska sträcka sig minst fem år tillbaka i tiden. 
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Tjänstens tekniska plattform 
Leverantören ska tillhandahålla en teknisk plattform där SPSM:s medarbetare via 

inloggning kan ta del av mediebevakningen. SPSM ska alltid få tillgång till den 

senaste versionen av plattformen.  

 

Plattformen ska vara lätt att arbeta med och ha ett användarvänligt och överskådligt 

gränssnitt. 

 

Dygnets nyhetsinslag ska summeras i e-postrapporter med länkar till 

artiklar/inslag/sociala medier-inlägg som skickas till av angivna e-postadresser på 

SPSM, med valbara leveranstider.  

Om flödet av inlägg ökar kraft ska det finnas en funktion som varslar användaren om 

avvikelsen. 

Leverantören ska tillhandahålla inloggning eller dylikt som fordras för att få tillgång 

till de fullständiga texter i de medier som omfattas av avtalat åtagande, exempelvis i 

form av egna prenumerationer på hemsidor/tjänster med betal- eller 

lösenordslösning.  

 

Leverantören ska möjliggöra för SPSM att skapa en nyhets-feed eller liknande med 

material från tjänsten. Det ska levereras i RSS-flöde eller liknande. SPSM ska i 

efterhand kunna styra vilka nyheter som ska synas på intranät och/eller webb. Detta 

ska kunna hanteras av utsedd person på SPSM.  

 

Drift och underhåll 

Leverantören ska svara för alla åtaganden gällande drift och underhåll av den 

tekniska plattformen. SPSM ska aviseras om planerade underhållsarbeten senast två 

dygn innan de ska genomföras. Dessa ska planeras så att de i minsta möjliga 

utsträckning påverkar SPSM:s tillgång till tjänsten. 

Erforderlig support ska finnas för att lösa uppkomna problem och utveckla berörda 

delar av tjänsten. 

 

Sökagenter 
Leverantören ska tillhandahålla en teknisk plattform där leverantören i samråd med 

SPSM ska sätta upp minst 25 sökagenter med ett fritt antal sökord. Leverantören ska 

vara den som under avtalsperioden skapar sökområden och bygger söksträngar.  

Leverantören ska ansvara för att uppdatera och renodla sökagenterna för att fånga in 

relevanta sökträffar som SPSM efterfrågar. Leverantören ska snabbt efter begäran 

från SPSM kunna byta ut eller byta namn på en sökagent.  

 

Kvalitet i tjänsten 
Leverantören ska tillämpa ett arbetssätt som säkerställer att SPSM:s behov 

tillgodoses utifrån målet med tjänsten.  

Leverantören ska fortlöpande kvalitetssäkra sitt arbetssätt för att säkerställa att 

tjänsten utförs i enlighet med avtalade villkor. 

Vid utförande av tjänsten ska leverantören använda i avtalet namngiven 

kundansvarig kontaktperson som uppfyller ställda krav. 
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Den kundansvariga kontaktpersonen ska vara tillgänglig per e-post och telefon 

vardagar under kontorstid, 8-17.  

Den kundansvariga kontaktpersonen ska kontinuerligt föra en dialog med SPSM och 

verka för att tjänsten hela tiden är optimerad utifrån myndighetens behov.  

 

Tillgänglighet 

Tjänsten ska påbörjas när avtalet trätt i kraft. Exakt tidpunkt fattar leverantör och 

SPSM beslut om tillsammans.  

 

Tjänsten ska vara i drift löpande, normalt 24 timmar/dygn alla veckans dagar, under 

hela avtalsperioden.  

 

Tjänsten ställer höga krav på tillgänglighet och beredskap hos leverantören. 

Leverantören ska sörja för en hög grad av tillgänglighet, och att SPSM får det stöd 

som krävs för att SPSM ska kunna nyttja tjänsterna på ett effektivt sätt.  

Den kundansvariga kontaktpersonen ska skyndsamt återkoppla till SPSM och 

ansvara för att problem som uppstår omgående åtgärdas.  

I händelse av att kontaktpersonen är frånvarande ska leverantören tillhandahålla en 

ersättare som kan ge samma stöd som kontaktpersonen.  

 

Utbildning 
Leverantören ska inom en månad efter att avtalet trätt i kraft kostnadsfritt genomföra 

användarutbildningar för den personal hos SPSM, ca 5 personer, som ska använda 

den tekniska plattformen. Sådana utbildningar ska kostnadsfritt anordnas årligen om 

behov finnes. Utbildning ska också kostnadsfritt genomföras om plattformen 

förändras väsentligt. 

 

 

 

 

 


