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Plattformsbygge 
Skoopi söker digital partner inför kommande plattformsbygge. 

1.Projektomfång 
Målet med projektet är att bygga en plattform och en marknadsplats där 
ASF:erna och externa intressentgrupper möts samt vara en källa till 
information och stöd till båda grupperna för informationsinhämtning och 
förståelse. 
En bärande del i ASF:ernas verksamhet är att bedriva kommersiella 
verksamheter på ett sätt som genererar i en samhällsnytta på olika nivåer i 
samhället.  
Plattformen behöver därför visa på den samhällsnytta som ASFerna 
genererar men även fungera som ett stöd till beslutsfattare och kunder så att 
de väljer att handla av ASF:er.  
För att sedan driva de samhällsnyttiga affärerna behöver plattformen kunna 
visa upp de tjänster och produkter som produceras i samhället av ASFer på 
en nationell, regional och kommunal nivå. 
Plattformen är också avsedd som en stödfunktion till ASF:erna i sitt 
företagande, kompetensutveckling och som en källa till inspiration 
tillsammansskapande och bas för SKOOPIS framtida arbete med att stödja 
våra företag. 
Den plattformsbaserade modellen handlar alltså om att bilda nätverk som 
skapar värde för alla medverkande parter, oavsett om de är ett ASF, vanligt 
företag, politisk beslutsfattare eller privat kund. 
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2.Liknande sidor 
Det är svårt att peka på liknande sidor då det inte finns någon direkt öppen 
förlaga med funktionerna samlade på ett ställe. 
För att enklast beskriva så har vi i framtagningsprocessen definierat 
plattformen i 5 delar. 
 
Övergripande för alla delar av plattformen är att: 

• Den ska designas på ett sätt som gör den tillgänglig och lätt hanterlig 
för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning av någon sort. 

• Den ska skapas i Wordpress. 
• Samtliga plugg-in som används och innebär en kostnad ska 

särredovisas som antingen engångskostnad eller löpande kostnad för 
beställaren.  

• Plugins behöver INTE räknas in i offertkostnaden utan SKA behandlas 
som en separat post löpande under projektet. 

• Skoopi har en grafisk manual som ligger till grund för arbetet. 
• Konstruktionen ska vara dokumenterad enligt praxis i branschen 
• Bilder och rörligt material kommer levereras av beställare om inget 

annat framgår eller bestäms. 
• Leverantören svarar för att bildformat är optimalt konfigurerade för 

att användning på hemsidan. 
• Content kommer levereras in löpande under byggtiden. 
• Sitemap kommer behöva byggas kontinuerligt ihop med utförande 

leverantören för UI och UX. 
• Samtliga sidor ska nämnas SEO vänligt och begäras/säkerställas 

indexering av på, löpande eller innan publicering av plattformen minst 
via Google Search Central. 

• Designen/templates tas fram i samarbete mellan leverantören och 
beställaren. 
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Framsidan: 
Med framsidan avses den del av plattformen som är publik och tillgänglig för 
alla. Där kommer det finnas information i textformat i ett ordinärt 
menysystem.  
 

• Ungefär 7-8 övergripande menyer med X undermenyer samt ett antal 
undersidor 

• Nyhetsfunktion med hashtag-funktion även kopplad till Sociala 
medieplattformar. 

• Det kommer att finnas rörligt material på framsidan men vi kommer 
där att använda youtube som spelare och länka ut dit. 

• Det kommer att finnas nedladdningsbart material i pdf-format på 
framsidan som förutom att finnas på undersidor också kommer 
behöva organiseras i ett bibliotek. 

• Det kommer behövas finnas en frisöksfunktion på framsidan som 
ENDAST söker på framsidan. 

• Framsidan SKA ha en template som säkerställer mobilanpassing samt 
konstrueras på ett sätt som reducerar upplevda laddtider i mesta 
möjliga mån. 
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Baksidan:  
Baksidan är avsedd för att dels innehålla content avsett för att stödja 
ASF:erna i sitt företagande, fortbildning, dels som 
kunskapskälla/dokumentbibliotek.  
 

• Baksidan är inte publik utan för att få tillgång till baksidan så ska det 
krävas användarnamn/lösenord med olika 3 behörighetsgrader. 
− Användare /Behörighet att läsa och ändra sina ”egna uppgifter” 
− Redaktör /Behörighet att skriva och läsa 
− Admin/ Full behörighet att hantera  

 
• Ungefär 7-8 övergripande menyer med X undermenyer samt ett antal 

undersidor 
• Nyhetsfunktion med hashtag-funktion INTE kopplad till sociala 

media. 
• Det kommer att finnas rörligt media på baksidan men där vi eventuellt 

vill använda annan mediaspelare än Youtube som spelare för att 
minska möjligheten att sprida det ”låsta” materialet.  

• Det kommer att finnas nedladdningsbart material i pdf-format på 
framsidan som förutom att finnas på undersidor också kommer 
behöva organiseras i ett bibliotek. 

• Det kommer behövas finnas en frisöksfunktion på Baksidan som både 
söker på framsidan och baksidan. (kan man sortera redan när man 
lägger in?) 

• Det kommer även att behöva finnas en sida för användare att 
administrera sina EGNA uppgifter i databas 1 och 2 samt inloggning. 

• ”intern” blogg. 
• Det kommer finnas en sida med presentationer av digitala 

utbildningar/föreläsningar. Dessa kommer dock digitalt ligga på en 
annans plattform.  

• Gdpr-säkring  
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Databas 1 Listan. 
Listan är den sökbara databas som kommer upprättas med ASF:er.  
Ur den databasen så kommer en mängd olika sökbara parametrar 
hämtas/frisökas/presenteras. 
Ska finnas en kartfunktion så användare kan klicka på sin kommun eller sitt 
län för att se vilka ASF:er som finns där rent geografiskt. 
 
Publika delar: 

• företags namn 
• Hemsida 
• land 
• län 
• kommun 
• postort 
• postnummer 
• kontaktuppgifter 
• Organisationsnummer 
• Bransch 
• Agenda 2030 (databas 2) 
• Certifiering 
• Ytterligare parametrar kommer att tillkomma se nedan. 

 
En del av informationen kommer också vara grund för effektmätning som 
behöver kunna hämtas och kunna visas på aggregerad nivå varav en del 
publikt men i vissa fall endast internt på verksamhetsnivå 
utav användare. 
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Databas 2 Agenda 2030 
Några av de viktigaste samhällsnyttorna som ASF erbjuder är anpassade 
anställningar samt arbetsträning och praktik. I databas 2 ska deltagande 
företag kunna rapportera in dessa uppgifter själva som sedan ska dessa 
uppgifter skapa ett aggregerat värde för alla deltagande företag. 
 

Agenda 2030 mål  
Målet med databas 2 är att hitta en teknisk lösning i vilken våra ASF:er på ett 
överskådligt sätt visa vilka Agenda 2030 mål just deras verksamhet arbetar 
mot. 
Tanken är att företagen utifrån en ”lista” på målen från baksidan ska kunna 
berätta hur de arbetar för att uppfylla de specifika målen.  
 

Shop: Woocommerce.  
Behöver vara riggad och redo för att lägga in produkter. 
Vi samarbetar kring betalningslösning 
  

3.Befintlig hemsida  
ASF.se är referenspunkt för hemsidan. 
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Anbudskrav 
Superkrafter vi söker hos en partner. 
Det företag vi söker är ett ASF 
 

Teknisk kompetens: 
Skallkrav: Wordpress, 
Skallkrav: PHP, SQL , 
Skallkrav: Databas MySQL 
Skallkrav: Kunna arbeta efter en grafisk manual. 
Skallkrav: Bild och media bearbetning. 
Meriterande: CSS, XHTML, JavaScript, Jquery 
Meriterande: SEO, UX/UI 
 
Personella resurser. 
Projektansvarig lead med gott tålamod. 
 

Anbud. 
1. Skallkrav: Företaget är ett ASF ja/Nej 

• En kort beskrivning av företaget innehållandes information om t.ex. 
ägarstruktur, organisation, antal anställda, historik och framtid. 

• En övergripande beskrivning av företagets huvudsakliga 
kunder/kundgrupper 

 

2. Enhetspris/timme 40% 
Ange enhetspris/timme plus moms plus prognostiserat totalt pristak 
 

3. Har gjort liknande projekt förut, erfarenhet. 20% 
Exempel på sidor Ert företag gjort, samt lämna även gärna referenser. 
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4. Leveranssäkerhet (egen eller avropad personal & 
kompetens) 15 % 
Förklara hur ni som leverantör kan garantera leveranssäkerheten, tex antal 
personer inom företaget med efterfrågad kompetens, upparbetade 
underleverantörssamarbeten osv.  
En anbudssökande får vid behov åberopa andra företags ekonomiska, 
tekniska och yrkesmässiga kapacitet (LOU, 14 kap, 6 §). 
Om anbudssökande avser åberopa annans kapacitet ska anbudssökanden till 
ansökan redovisa en överenskommelse, åtagande eller motsvarande som 
visar att denne kommer att förfoga över annans kapacitet när kontraktet ska 
fullgöras. 
Eftersträvansvärt är att också underleverantörer är ASF. 
 
Endast anbudssökanden kan utgöra Skoopis juridiska motpart i avtalet. 
Eventuella underleverantörer ska redovisas. Av redovisningen ska det tydligt 
framgå vad respektive företag fyller för funktion i avtalet. Ett etablerat 
samarbetsförhållande mellan anbudssökande och underleverantör ska kunna 
påvisas genom intyg eller avtal på begäran av Skoopi. 
 
Antagen anbudssökande ansvarar för underleverantörers arbete så som för 
sitt eget arbete. 
 

5. Övrig digitalkompetens som kan köpas in av 
projektet.10% 
Ni känner ert företag bättre än vad vi gör. Vilka produkter och tjänster utöver 
de efterfrågade kan ni leverera till Skoopi 
 

6. Ekonomisk stabilitet 10% 
Det är väldigt viktigt för oss att vi får en ekonomiskt hållbar partner. 
Anbudssökanden ska ha en stabil ekonomisk ställning. 
Anbudssökanden ska vid ansökanstidens utgång ha ett kreditomdöme 
motsvarande minst riskklass 3 enligt Upplysningscentralen AB (UC). Till 
styrkande av detta kommer Skoopi att inhämta kreditomdöme från 
kreditupplysningsföretaget UC. 
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Anbudssökande som inte är betygsatta hos UC samt utländska 
anbudssökande ska bifoga kreditomdöme från annat kreditupplysnings-
företag motsvarande riskklass 3, på en skala 1-5, enligt UC. Sådant 
kreditomdöme ska ej vara äldre än tre (3) månader vid anbudstidens utgång. 
Om anbudssökanden är medveten om eller misstänker att aktuell 
information saknas, är felaktig eller att kravet om en lägsta riskklass om 3 
inte uppfylls ska anbudssökanden redovisa sådana omständigheter och 
bifoga en förklaring. Om Skoopi godtar förklaringen kan anbudssökanden 
ändå anses uppfylla kravet. 
 
I de fall en anbudssökandes ekonomiska stabilitet garanteras av moderbolag 
eller annan garant, ska intyg om detta bifogas ansökan och vara undertecknat 
av moderbolagets/garantens behöriga företrädare. Utfärdare av sådan 
garanti ska ha en kreditrating om minst 3 enligt UC, eller annat 
kreditratingföretag enligt ovan. 
 
Då vi är medvetna om problematiken för ASF:er att få ut en rating ifrån UC 
så förklara gärna för oss.  
 

7. Dokumentationsvana 5% 
Då plattformen som vi ska bygga kommer ligga till grund för Skoopis 
verksamhet i många år så måste vi ta höjd för att den med tiden måste kunna 
byggas om. Därav är det viktigt för oss att arbetet med den dokumenteras 
löpande. Därav vill vi genom att ta upp dokumentation som en del av 
anbudet. 
 

Svara på upphandlingsunderlaget 
Svarstiden är fram till 10 december 2021 
 
Kontakta Markus Björk 
Utvecklingssamordnare Skoopi/ASF Lyfter 
marcus.bjork@skoopi.coop 
0721-580 092 
Avtalstid 18 Månader 
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