
Frågor och svar ang. upphandlingen 

”Strategisk kommunikationsbyrå med digitalt fokus” 2017/75 

 

1. F: I underlaget på s.9 står det ”leverantören ska ha genomfört minst två för AP7 relevanta 

uppdrag”. Får vi ange/lämna fler än 2 st referensuppdrag?  

 

S: Det är två för AP7 relevanta uppdrag som efterfrågas och som ni kommer att bedömas på. 

Fler än två är alltså inte aktuellt.  

 

2. F: Gällande det fiktiva uppdraget, vad är målsättningen med kommunikationen och 

folkbildningen? Vad vill AP7 öka kunskap om? Vilka är målgruppen för det fiktiva 

uppdraget?  

 

S: Då detta är ett fiktivt uppdrag för att vi ska få en förståelse för hur ni som leverantör skulle 

ta er an ett uppdrag av denna karaktär. Det är lösningsförmåga och röd tråd i resonemang vi 

söker. Det är därför inte avgörande att ni får de exakta målen. Tänk dock på att mycket om 

vår verksamhet finns på vår hemsida, den informationen hoppas vi kan vägleda er. 

 

3. F: Vill AP7 se ett ramverk för risk och konsekvensanalys, eller en faktiskt risk- och 

konsekvensanalys av den förslagna strategin och aktiviteter som svarar på det fiktiva 

uppdraget? 

 

S: Vad gäller risk- och konsekvensanalysen ser vi gärna att den är kopplad till det fiktiva 

uppdraget.  

 

4. F: I vilket format vill AP7 se beskrivning av fiktivt uppdrag, i en presentation eller via text? 

 

S: Det är upp till anbudslämnaren att välja vilket format som denne tycker bäst beskriver det 

fiktiva uppdraget.  

 

5. F: Under punkt 7 i upphandlingen, sid. 6 – ska CV lämnas för varje föreslagen konsult. Får 

man lämna flera förslag på namn till samma roll? 

 

S: CV ska lämnas för en föreslagen konsult per roll. 

 

6. F: Under punkt 8.2, sid. 8 - Ni skriver att ni "kan specificera en maximal tidsåtgång med ett 

definierat resultat". Om vi inte bedömer att det resultatet är möjligt att nå utifrån den 

tidsåtgång som ni anger – hur ser ni på det? Hur ska vi då agera? 

 



S: Vi kommer tillsammans överens om vad som är rimligt innan vi accepterar aktiviteten med 

dess tidsåtgång samt förväntat resultat. 

 

7. F: Vad innebär det att ”hela eller delar av arbetsgruppen, ska kunna utföra delar av 

uppdraget på plats hos AP7”?  

S: Om det krävs, till exempel vid en krissituation, att leverantörens arbete utförs på plats i 

AP7:s lokaler.  

 

8. F: Under punkt 9.1, sid. 9 - Gällande referensuppdragen: Kan man beskriva ett uppdrag 

som startade innan 2015 som har löpt fram till idag?  

 

S: Ja 

 

9. F: Gällande det fiktiva uppdraget, kan ni utveckla vad som ska ingå i en ”strategisk 

treårsplan”, menar ni en kommunikationsplan? 

 

S: Vi menar en strategisk kommunikationsplan som löper över tre år. Tanken är att vi vill 

skapa oss en förståelse för hur ni som leverantör skulle lägga upp arbetet och hur ni skulle ta 

er an uppgiften.   

 

10. F: Finns det någon sidbegränsning för det fiktiva uppdraget och ska skisserna på en 

aktivitet ingå i sidbegränsning? 

 

S: Det finns ingen sidbegränsning för det fiktiva fallet.  

 

11. F: Vad är målet med den folkbildande kampanj som vi ska föreslå upplägg för och gestalta? 

Ska vi tolka detta fritt? Finns det några restriktioner kring er kommunikation som vi bör 

känna till och ta hänsyn till? 

 

S: Det fiktiva fallet syftar till att vi ska få en förståelse för hur ni som leverantör skulle ta er an 

ett uppdrag av denna karaktär. Det är lösningsförmåga och röd tråd i resonemang vi söker. 

Tänk dock på att mycket om vår verksamhet finns på vår hemsida, den informationen hoppas 

vi kan vägleda er.  

 

 

12. F: Ni skriver att uppdraget ska vara en ”folkbildande kampanj”. Det vi undrar över är hur 

ert uppdrag att driva folkbildande kampanjer definieras, dels explicit och dels i relation till 

främst Pensionsmyndigheten. Även de kan ju tänkas ha en uppgift i att vara folkbildande. 

Vad är er roll i det avseendet och hur ser den rollen ut i jämförelse med främst 

Pensionsmyndigheten? 

 

S: Detta är ett fiktivt uppdrag för att vi ska få en förståelse för hur ni som leverantör skulle ta 

er an ett uppdrag av en folkbildande karaktär. Det är lösningsförmåga och röd tråd i 



resonemang vi söker. Det är därför inte avgörande eller av vikt att jämföra vår roll med 

Pensionsmyndigheten. 


