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Anbudsförfrågan – Utvärderare avseende projekt DUPLo/Kompetens.nu 
  

1. Bakgrund  

DUPL-O/Kompetens.nu är ett projekt som skapats på initiativ av Teknikföretagen och Tillväxtverket i 

samråd med Myndigheten för Yrkeshögskolan, Vinnova, IF-metall, Sveriges ingenjörer, Unionen och 

Industriarbetsgivarna.  

 

Projektet erbjuder, via en lärplattform, ett samlat utbud av digitala on demandutbildningar. Projektet 

startades under den mest akuta fasen i pandemin och riktades då till företag med korttidsarbetande 

anställda. Inledningsvis var den primära målgruppen industrin men under projektets genomförande 

har branscher såsom Besöksnäring, Transport och Handeln involverats.  

På lärplattformen finns både externa digitala kurser och ett innehåll som utvecklats inom ramen för 

projektet. Alltifrån utbildningar på högskolenivå till uppdragsutbildningar på Yrkeshögskolenivå ska 

erbjudas. Det finns även såkallade micro-learnings via Linkedin learning. 

Utbildningar innefattar områden inom: 

• Datavetenskap 

• Digital transformation 

• Ledarskap 

• Nya arbetssätt 

• Teknologiska färdigheter 

• Personlig utveckling 

 

Projektets förväntade resultat (se 2 kap. 14 § Förordningen om förvaltning av EU:s strukturfonder) 

är följande: 

Resultat på individnivå (anställda, varslade och uppsagda) 

 • Deltagande individer har utvecklat kompetens som möter näringslivets behov. 

 • Deltagande individer står bättre rustade när krisen vänder. 

• Fler deltagande individer har anställning (fortsatt eller ny) när krisen vänder.  

Resultat på företagsnivå 

• Kompetensnivån i deltagande företag har ökat.  

 

• Deltagande företag har ökad insikt om 

värdet av kompetensutveckling. 



 
 

2 
 

• Deltagande företag står bättre rustade inför framtiden genom ökad kunskap och stärkt 

utvecklingsarbete   

 

 2  Omfattning  

  

2.1 Avtalsperiod  

Projektet har nu beviljats förlängning och därav söker vi en utvärderande aktör för resterande del av 

projekttiden. Projektslut är 2022-09-30 men med eventuell möjlighet till förlängning 

 

 2  Omfattning  

 I budget för förlängning finns för utvärderingsuppdraget avsatt ca 600 000 SEK 

2.1 Avtalsperiod  

Projektslut 2022-09-30 men med möjlighet till förlängning 

2.2 Uppdragsomfattning  

Denna anbudsförfrågan avser tjänsten Utvärderare och nedan följer en ungefärlig beskrivning av 

uppdraget: 

 

-Utvärderingen ska ske med utgångspunkt i projektets förändringsteori och ska fokusera på resultat 

som är till nytta för den som ska förvalta/vidareutveckla lärportalen, d.v.s. framförallt utgöra stöd vid 

utformningen av lärportalen vid implementering. Ett utvärderingsupplägg för förlängningen av 

projektet ska tas fram. 

-Fokus för utvärderingen är att den ska bidra till lärdomar om hur lärportalen kan förfinas för att nå 

avsedda mål och effekt på deltagarnivå. Resultatet av utvärderingen ska kunna användas som 

underlag för beslut om en långsiktig implementering.  

-Ett utvärderingsförslag är att utifrån tidigare genomförda kvalitativa och fördjupade intervjuer med 

deltagande individer och företag lämna förslag på hur lärportalen ska utvecklas ytterligare för att 

möta behov och efterfrågan, givet projektets förväntade resultat för individ och företag.  

- Då resultaten från den externa utvärderingen framförallt syftar till att utgöra beslutsunderlag för 

implementering ser vi att behov av återrapportering krävs i den senare delen av genomförandefasen 

men att delrapporter ska levereras under projektets gång. Återrapportering kommer att ske till bland 

annat projektorganisationen och projektets styrgrupp. 

 

-Anbudsgivaren ska kunna utvärdera utifrån standarden för jämställdhetsintegrering och 

socialfondsprogrammets krav gällande lika möjligheter: Jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering.  

-Anbudsgivaren ska kunna utvärdera i vilken grad jämställdhetsintegrering och arbete med lika 

möjligheter bidragit till uppfyllelse av målen. För att kunna göra detta krävs egen eller säkerställd 
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underkonsults kompetens eller relevant praktisk erfarenhet av utvärdering av 

jämställdhetsintegrering och jämställdhetssatsningar.  

-Anbudsgivare ska arbeta utifrån metoder som har stöd i vetenskap och/eller beprövad erfarenhet 

samt säkerställa tillgång till mikrodata, exempelvis genom samarbete med forskningsinstitutioner 

eller universitet, i utvärderingsuppdrag som kräver det.  

-Samverkan med andra utvärderare i satsningarna inklusive ESF-rådet kan komma att krävas i 

uppdraget.  

 

-Samverkan med processgrupper och temagrupper i Socialfonden kan komma att ingå i uppdraget. 

 

3. Kravspecifikation 

 

3.1 Allmänna företagsuppgifter  

Anbudsgivaren skall lämna en allmän beskrivning av företaget (organisation, verksamhet, antal 

anställda, omsättning mm).   

 3.2 Kompetens/kunskap  

 -Utöver 2.2 skall Anbudsgivaren redovisa kompetens och erfarenhet för den personal som avses 

användas för uppdraget oavsett om det är egen personal eller underleverantörer.   

 

3.3 Kapacitet  

Hur kan anbudsgivaren garantera hanteringen av volymen deltagare?  

 

3.4 Kvalitet  

Hur säkerställer anbudsgivaren att kvalitet upprätthålls?  

 

3.5 Referenser  

Beskriv företagets erfarenhet av liknande uppdrag de senaste tre åren och lämna referenser för 

dessa (namn och telefonnummer).  

  

3.6 Pris  

Pris anges i SEK exkl moms   

  

3.7 Service och tillgänglighet 

Anbudsgivaren ska under projektets gång ge kontinuerlig återkoppling på projektet utifrån: 
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1) Lösningsförslag på delar som kan behöva utvecklas för projektets måluppfyllnad 

 

2) Skapade av en plan för hur återkoppling och lärande kan ske under projektets gång.  

 

Utvärderingen ska under projektets gång utifrån tidigare projektverksamhet ge återkoppling på:  

1. Om aktiviteterna som planeras stödjer arbetet mot projektmålen  

2. Om projektet behöver omvärdera några delmål eller aktiviteter för att uppnå önskade effekter på 

lång sikt  

3. Om målen är realistiskt ställda, både kvalitativa och kvantitativa  

 

Beställaren skall ha möjlighet till återkoppling och dialog med leverantören under projektets gång.  

  

4. Utvärdering av anbud kommer att göras enligt följande kriterier: 

• Pris 50% 

• Konsultteamets kompetens 50% - inlämnad beskrivning. 

 

• I utvärdering av anbud kommer hänsyn särskilt tas till hur anbudslämnaren kan ta sig an uppdraget 

för att säkerställa en sömlös övergång från projektets ursprungliga projektperiod över till projektets 

förlängningsperiod.  

 

Anbudslämnande, beslut och avtal 

• Anbudet skickas via e-post till: mats.andersson@teknikforetagen.se  

 

• Sista anbudsdag: 2022-01-03 

• Frågor om uppdraget ställs via e-post till: mats.andersson@teknikforetagen.se 

Beslut om tilldelning: 

• Besked skickas till samtliga anbudsgivare senast: 2022-01-14 

• Teknikföretagen avser att teckna avtal med en (1) leverantör i enlighet med villkor i bifogade 

Allmänna villkor Tjänster Teknikföretagen 2014 

 

Ort och datum: 

Stockholm 2021-12-10 
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