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Varför är det viktigt att bevaka sin omvärld?
I detta whitepaper kommer du få en lista med fem frågor som är bra att ställa till dig själv 
innan du sätter igång med din mediebevakning. Genom att svara på dessa frågor kan du 
formulera en strategi som gör att du på bästa sätt kan nå dina mål med bevakningen. På sista 
sidan hittar du dessutom ett par extra tips på vanliga misstag att undvika! 

Men varför är det egentligen viktigt att hålla koll på sin omvärld, alltså vad som sägs om ditt 
varumärke, dina konkurrenter och din bransch?

EN FÖRSÄKRING FÖR DIG
Genom att ständigt hålla dig uppdaterad om vad som sägs om din verksamhet får du inte 
några obehagliga överraskningar från tredjeparter. Information färdas snabbt digitalt och ge-
nom en kontinuerlig bevakning behöver du inte fundera på om det pratas om ditt varumärke 
utan att du vet om det. En bra försäkring där vi håller örat mot den digitala asfalten åt dig, 
med andra ord.

MÖJLIGHET ATT INFORMERA
Se till att fler personer inom organisationen kan prestera på max genom att dela informa-
tionen med personerna som berörs. Olika aktörer berörs i olika grad, om det är problem med 
hemsidan är det definitivt något IT-avdelningen behöver bli informerade om snarast medan 
en ny produktlansering av en konkurrent kanske snarare är en fråga för ledningsgruppen.

MÖJLIGHET ATT AGERA
En bra omvärldsbevakning gör att du upptäcker både möjligheter och hot för din verksamhet. 
Genom att hålla dig uppdaterad kan du ständigt agera proaktivt.  

Så kommer du igång med din bevakning:

Vem ska få informationen?
Eftersom det tar tid att få igång en bra mediebevakning måste man veta vem 
som ska få informationen och varför. Ställ dig frågan – vem är det som är bestäl-
lare och vad är syftet? Om syftet är att bättre förstå sin verksamhet och förbättra 
sin arbetsprocess måste söksträngarna anpassas och justeras från om man ex-
empelvis vill bevaka ur ett kommunikativt perspektiv där fokus ligger på vad som 
sägs om varumärket.
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Vilka ord ska man bevaka?
En populär användningsmetod när det kommer till mediebevakning är den så 
kallade ”löken”. Det handlar om att man bearbetar flera olika lager. Ett vanligt 
fel många gör är att börja med att bevaka ett alltför stort område. För att inte 
drunkna i information direkt kan det vara bra att sätta igång med att bevaka ditt 
eget varumärke. Därefter kan du exempelvis lägga till talespersoner och namn på 
specifika produkter du vill bevaka. När du är bekväm där och känner att du kan 
tillgodogöra dig all mängd information kan du expandera sökområdet till konkur-
renter och branschorganisationer. Den högsta nivån, om du har ett behov och 
resurser till det, är att börja bevaka ämnesdiskussioner. Vad är det senaste inom 
exempelvis diabetesdiskussionen?
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Vilka källor ska man använda?
En effektiv metod, sett till både kostnad och resultat, är att satsa på digitala medi-
er och sociala medier. Generellt lyckas du täcka upp 80 % av din synlighet för 20 
% av kostnaden genom det. Bevakning av papperstidningar kräver betydligt mer 
resurser. Du ska dock vara förberedd på att sociala medier kan vara lite knepigt 
att bevaka, särskilt med Facebook eftersom du endast kan bevaka öppna Face-
book-konton. Desto lättare är det med Twitter, bloggar och andra sociala medier 
men då måste du istället hålla koll på hur betydelsefulla avsändarna är i samman-
hanget.
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Vilka språk ska man söka efter?
De allra flesta tänker att det räcker med svenska och det kan stämma för många, 
det är en plats att börja på. Samtidigt är det i en digital värld lätt att bevaka andra 
språk. Du kan lära dig otroligt mycket genom att lägga till ett språk eller två. Om 
du hittar en motsvarande aktör eller konkurrent i ett annat land och analyserar 
hur de agerar kan det bli oerhört värdefullt för din verksamhet. 
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När ska de få informationen?
Ska man få det en gång om dagen, en gång i veckan eller mer sällan? Rapporten 
kan skickas när som helst och du bör fråga dig hur frekvent olika mottagare be-
höver få informationen? En informationschef är i behov av kontinuerliga uppdat-
eringar för att kunna sköta sitt jobb, där kan två rapporter om dagen vara befogat 
samtidigt som en styrelsemedlem inte behöver få inputs mer än en gång i kvartalet. 
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GLOBAL MEDIEBEVAKNING FRÅN CISION

LÄS OM CISIONS MEDIEBEVAKNING

FÖR MÅNGA BESTÄLLARE
När många har mycket att säga till om blir det lätt rörigt i beslutsprocessen. Se till att en person 
ansvarar för bevakningen, annars riskerar du att bygga en elefant med giraffben och krokodilöron.

ALLT FÖR STORA SÖKNINGAR DIREKT
Fokusera på en liten bevakning till att börja med. Bygg upp sökningen långsamt och långsik-
tigt, annars riskerar du hamna i en situation där du har alltför mycket information och svårt att 
navigera rätt i all data för att hitta de viktiga insikterna.

MAN VILL HA RESULTAT DIREKT
Låt det ta lite tid, lägg ett par veckor på att sätta upp en bra namnbevakning. Beroende på ditt 
varumärkesnamn kan det uppkomma ytterligare utmaningar. Heter ens företag exempelvis  
Ericsson finns det naturligtvis problem med att filtrera ut irrelevanta träffar för deras verksamhet.

LOVAR FÖR MYCKET
Ett leverantörsproblem som görs är att de lovar för mycket. De säger att de ska kunna hitta allt 
men sanningen är att man missar artiklar. Eftersom nyhetssidor bygger om sina sajter kontinu-
erligt händer det att man missar en dag eller två innan man har spindeln som söker av informa-
tionen på plats igen. Under den tiden kan artiklar ha publicerats som man helt enkelt har missat.

BONUS - UNDVIK DESSA VANLIGA MISSTAG

Med Cisions Communications Clouds nya bev-
akningstjänst kan du, bland fler än 2 miljoner 
nyheter i 196 länder på 69 språk som dagligen 
plockas upp, enkelt navigera genom bruset för 
att hitta värdefulla insikter om vad som sägs om 
dig och ditt varumärke. Sätt upp de söksträngar 
som är relevanta för just din verksamhet och var 
trygg i att bli informerad på det sätt som passar 
dig när det skapas nya konversationer inom dina 
bevakningsområden.

https://www.cision.se/produkter-tjanster/pr-verktyg/mediebevakning/

