
Offertförfrågan 

Projektet en byggbransch för alla är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till anställda i 
företag i byggbranschen. Projektet drivs av fackförbundet Byggnads och det finns 32 företag som 
deltar i projektet. Vi är fem som arbetar i projektet. I vårt uppdrag har vi tre huvudspår som är 

• Yrkesutbildning 
• Jämställdhet likabehandling och ickediskriminering 
• Digitalisering 

Projektet startades januari 2017 och kommer pågå hela 2021. Fram till mars 2020 har vi arbetat 
ganska traditionellt med våra utbildningar men när pandemin slog till har vi fått tänka om på en rad 
olika sätt.  Projektet har digitaliserats på ett sätt som inte skulle skett om vi inte tvingats till det. Vi 
har inte träffats fysiskt sedan i mars, men ändå har våra möten i projektet blivit fler och vi har skapat 
olika digitala plattformar vi jobbar på. Utbildningarna vi handlar upp och erbjuder sker sedan i höstas 
uteslutande online. 

Eftersom detta är projektets sista år har vi börjat planera för projektets slutkonferens. Även om den 
inte kommer att ske förrän i slutet av året när sannolikt vaccinationerna gjort en fysisk konferens 
möjlig har vi av olika skäl ändå kommit fram till att vi tänker hålla den digitalt. Vi har märkt att vår 
möjlighet att få deltagare till seminarier och konferenser är betydligt bättre om det sker online. 
Därför har vi landat i att projektets sista år skall fokuseras på att digitalisera våra erfarenheter i form 
av poddar och filmer som dels skall kunna presenteras på slutkonferensen men även finnas 
tillgängliga långt efter projektet är klart men även användas under projektets sista år.  

När man genomför ett sådant här projekt kommer man under resans gång få kunskaper och insikter 
som man inte kunnat förutse när man startar projektet. Vi är nu måna om att det vi lärt oss, dom 
erfarenheter vi gjort skall kunna föras vidare. Det kommer att produceras en skriftlig slutrapport, vi 
har ett utvärderingsföretag upphandlat men vi tror inte att detta kommer få så stor spridning som vi 
önskar. 

Vi behöver hjälp att producera filmer och poddar och att genomföra en digital slutkonferens. I närtid 
är projektet i behov av att ta fram en introduktionsvideo som kan presenteras för deltagare. Vi har 
ambitionen att denna ska vara animerad och ser det som ett kriterium att produktionsbolaget kan 
erbjuda animering, men är även öppna för bolagets särskilda kompetens och hur ni tror filmen bäst 
kan presenteras. Stärkande är även att produktionsbolaget kan erbjuder en bredd av olika metoder 
så att produktionsbolaget, i samverkan med projektet, kan hitta smarta och innovativa sätt att 
producera material för projektets sista år. Eftersom vi som arbetar i projektet har begränsade 
kunskaper om vad som är möjligt vänder vi oss till er för att få förslag på hur vi kan genomföra detta 
med så bra slutresultat som möjligt.  

Materialet skall tillgängliggöras för så många som möjligt i utbildande och informerande syfte, och 
kunna anpassas till hemsida, digitala plattformar såsom Facebook, youtube, instagram osv. men även 
till fristående filmklipp.  

Vi vill ha ett förslag och pris på slutkonferens, pris introduktionsfilm samt ett pris på löpande arbeten 
under projektets gång. Vi inser att det kan behövas kompletterande information för att ta fram en 
offert, därför kommer vi finnas tillgängliga för digitala möten fram till slutdatum för offerten.  

  



När vi värderar de offerter som kommer in kommer vi fokusera på följande: 

• Kreativitet och flexibilitet 
• Erfarenhet och referenser samt exempel på tidigare arbeten 
• Pris i förhållande till innehåll 

Vi förutsätter att ni har kollektivavtal. 

 

Hör gärna av er med frågor till enbyggbranschforalla@byggnads.se  

eller ring projektledaren Christer Carlsson 0703-452223 

Offert skickas till samma adress som här ovan, skriv ”offert digital produktion” i ämnesraden. 

Slutdatum för offert är 26 feb 2021 

mailto:enbyggbranschforalla@byggnads.se

