


 
 

 

         

VÅR VERKSAMHET 
 
BizMaker är en regional inkubator och science park i Västernorrland som stöttar 
startups att snabbt nå framgång på marknaden, hjälper etablerade organisationer 
att förnya sig och motiverar människor med nytänkande idéer att ta nästa steg. 
Som en av länets motorer för innovation främjar vi företagsutveckling och 
förnyelse av näringsliv och samhälle. Med ett coachande förhållningssätt frigör vi 
kraften hos entreprenörer, innovatörer och organisationer så att goda idéer kan 
formas till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. 
 
Vi hjälper tidiga affärsidéer att växa 
 
Vi hjälper drivna entreprenörer att ta sina affärsidéer ut på större marknader. 
Företagen vi arbetar med befinner sig ofta i tidig fas med potential och ambition 
att göra en snabb tillväxtresa. Vi kallar dem startups. Startups har en förmåga att 
ifrågasätta etablerade sanningar och formar sina nytänkande affärsmodeller 
kring hållbara lösningar som formar framtidens samhälle. Vårt huvudkontor 
ligger i Sundsvall och vi har även kontor i Härnösand och Örnsköldsvik.  
 
Genom våra aktiviteter, event och mötesplatser bidrar vi till att nya initiativ föds 
och förverkligas. BizMaker kopplar ihop universitet, näringsliv, offentliga aktörer 
och människor med olika bakgrund och kompetenser. BizMaker är offentligt 
finansierat vilket innebär en stark drivkraft för oss att växla upp de medel vi 
förvaltar till nytta och värde som både främjar företagsutveckling och det 
samhälle vi lever i. Nära relationer med andra partners och ett stort kontaktnät 
med specialister gör oss till ett resursstarkt bollplank för regionens alla 
entreprenörer.  
 
Verkar för inkludering, jämställdhet, mångfald och 
hållbarhet 
 
Hos BizMaker är den goda idén avgörande. Vi är mångfaldsdiplomerade och 
arbetar medvetet med att främja inkludering, jämställdhet och mångfalden i de 
företag vi arbetar med. 
 
En särskild sorts magi uppstår när människor från skiftande bakgrunder får 
möjlighet att mötas och utvecklas i ett positivt sammanhang. En viktig 
förutsättning för ett starkt och dynamiskt näringsliv är att kvinnor, män och icke-
binära kan ta del av företagsfrämjande på lika villkor. 
 
Det är viktigt för BizMaker att våra samarbetspartners och upphandlade 
leverantörer främjar inkludering, jämställdhet och mångfald samtidigt som de 
ska stärka vårt hållbarhetsarbete. Våra upphandlade leverantörer ska vara villiga 
att utveckla sitt hållbarhetsarbete för att möta nya krav och behov.  



 
 

 

         

Leverantörer som avser att lämna anbud gällande denna förfrågan ska i anbudet 
beskriva hur de verkar för inkludering, jämställdhet, mångfald och hållbarhet. 
 
EVENT 
 
När vi arrangerar event och aktiviteter ska vi säkerställa att dessa har en bred 
representation och en jämställd fördelning av framträdande roller som t. ex 
föreläsare, moderatorer och deltagare i paneler. 
 
KOMMUNIKATION 
 
Vi ska göra medvetna och aktiva val för att bedriva inkluderande kommunikation 
i våra kanaler. Vi ska lyfta fram förebilder för att bredda synen på företagare och 
företagande, motverka stereotypa föreställningar och inspirera till innovation 
och entreprenörskap. 
 
OLIKA TYPER AV PROJEKT 
 
Under 2022 och 2023 kan BizMaker komma att arbeta med 3 olika projekt, 
SPRINT förlängning/förstärkning, SMART Samverkan samt Jagharenidé. Vi avser 
därför att upphandla ett antal konsulter under nedanstående områden.  
 

ANBUDSFÖRFRÅGAN 
 
Vi inbjuder er att lämna anbud på en eller flera delmoment gällande: 
 
AFFÄRSUTVECKLING 

1. Juridik 
2. Ekonomi 
3. Design 
4. Försäljning 
5. Affärsengelska 
6. E-handel 
7. Företagsvärdering 
8. Styrelsearbete 
9. Team- och individutveckling 
10. Internationalisering 
11. IT-stöd, strukturer för företag i tidiga faser 
12. Metodik tillväxt-/scaleup program 
13. Hållbarhet/Cirkuläritet 
14. Inkludering/Mångfald 
15. Utbildning Lean Startup-metodik 
 



 
 

 

         

 
KOMMUNIKATION 
 
1. Reklambyråtjänster 
2. Grafisk produktion 
3. Digitala plattformar 
4. Redaktionellt arbete 
5. Foto 
6. Film 
7. Översättningstjänster 

 
SERVICETJÄNSTER INOM EVENT 

1. Ljud & ljus  
2. Teknik 
3. Produktion av event 

 
FÖLJEUTVÄRDERING 
 
1.    Följeforskare  
 
Uppdragsbeskrivning, urvalskriterier samt förväntad omfattning för respektive 
område finner ni under respektive rubrik. Beslut om vilka leverantörer som 
kommer antas fattas av ledningen för BizMaker och kan komma tas utan vidare 
förhandlingar. Vi avser meddela alla som lämnat anbud vårt beslut under första 
kvartalet 2022. Vi förbehåller oss dock rätten att komplettera denna upphandling 
med ytterligare leverantörer vid behov. 
 
BizMaker faller ej under lagen om offentlig upphandling, men arbetar efter strikta 
interna riktlinjer för affärsmässiga upphandlingar. Upphandlingen går ej att 
överklaga och inga dokument kommer att lämnas ut till tredje part förutom de 
underlag våra finansiärer Tillväxtverket, Region Västernorrland och Vinnova 
efterfrågar. Dessa dokument kan därmed komma att bli offentliga handlingar.  

AFFÄRSUTVECKLING 
 
Inom vår verksamhet kommer bland annat våra inkubatorbolag att erbjudas 
affärsutveckling genom riktade insatser mot specifika branschområden. 
BizMakers affärsrådgivare är erfarna generalister med egna branschspecifika 
kompetenser. I vissa fall möter vi behov av andra kompetenser än de vårt team 
själva besitter eller har möjlighet att praktiskt tillgodose. 
 
 



 
 

 

         

 
Vi inbjuder er att lämna anbud på ett eller flera av delmomenten: 
 
1. Juridik 

Affärsavtal, IPR (varumärke, upphovsrätt, patent, designskydd), arbetsrätt 
 
2. Ekonomi 

Företagsekonomi, projektekonomi, ekonomistyrning 
 

3. Design 
Industridesign, produktdesign, tjänstedesign 

 

4. Försäljning 
B2B och B2C 

 

5. Affärsengelska 
 

6. E-handel 
 

7. Företagsvärdering (startups) 
 

8. Styrelsearbete 
 

9. Team- och individutveckling 
 

10. Internationalisering 
Kundbearbetning, försäljning nya internationella marknader 
 

11. IT-stöd, strukturer för företag i tidiga faser 
Spetskompetens inom infrastruktur såsom nätverk, IT-säkerhet, 
kommunikation och arbetsplatsutrustning såväl inom mjukvara som 
hårdvara samt inom samarbetsplattformar innehållande mail, chat, video-
kommunikation och andra sammarbetsapplikationer. Möjlighet att leverera 
kompletta åtaganden till startupbolag innehållande kompetens, mjuk och 
hårdvara. Kompetens att strategiskt jobba med små kunder utan tidigare 
erfarenhet av IT-projekt och kunna erbjuda support och hjälp till dessa efter 
avslutat projekt. Spetskompetens inom applikation, web och mobil 
utveckling samt inom flera utvecklingsspråk och utvecklingsmiljöer. 
Möjlighet att leverera kompletta åtaganden till startupbolag med 
efterföljande support. 
 

12. Metodik tillväxt-/scaleup program 
Spetskompetens med dokumenterad erfarenhet av att erbjuda etablerade 
företag en metodik för tillväxt-/scaleupprogram som stöttar företag med 
ambition att kompetensutvecklas. 

 
13. Hållbarhet/Cirkuläritet 

Spetskompetens inom hållbarhet/cirkuläritet, exv. nya affärsmodeller. 
 



 
 

 

         

 
14. Inkludering/Mångfald 

Spetskompetens inom inkludering/mångfald 
 

15. Utbildning Lean Startup Metodik 
 

Vi tar gärna emot förslag på kompetenser inom andra områden som kan föra våra 
startups eller verksamhet framåt, te x passionsdriven entreprenörskap, retorik, 
arbete inom mångfald och jämställdhet, hållbarhet, affärsmodellering, 
kapitalanskaffning, internationell konkurrensanalys m.m. 
 
Inom ovanstående områden kommer vi att anta anbud som fyller behovet av en 
bred och kompetent konsultportfölj. Ett antagande av anbud garanterar inga 
volymer. Konsulttjänster avropas löpande vid behov. Uppdrag genomförs i nära 
samarbete med BizMakers affärsrådgivare. 
 
Anbuden kommer att utvärderas utifrån nedan angivna kriterier där kompetens 
och branscherfarenhet är viktigast. Erfarenhet av arbete med startups är 
meriterande. 
 
I ert anbud vill vi att ni redogör för: 
• Delområde/tjänst som anbudet avser 

• Er kompetens/branscherfarenhet och hur ni tidigare arbetat med startups 

• Referensobjekt/kunder för liknande uppdrag 

• Pris (SEK/timme), normal leveranstid samt er syn på reklamationer 

• Er arbetsmetod, hur leverans sker, vilken dokumentation som ingår 

KOMMUNIKATION 
 
Inom vår verksamhet kommer bland annat våra inkubatorbolag att erbjudas PR- 
och kommunikationsinsatser. BizMaker är marknadskompletterade och nyttjar 
därför upphandlade konsulter för att stötta våra startups inom området. I vissa 
fall har vi även behov av kommunikationsinsatser och kompetenser som 
kompletterar de vårt team själva besitter, eller har möjlighet att praktiskt 
tillgodose.  
 
Vi inbjuder er att lämna anbud på ett eller flera av delmomenten: 

 
1. Reklambyråtjänster 

Fullservicetjänst för strategisk rådgivning, projektledning, ad, copy och 
produktion. Exempel på uppdrag: varumärkesutveckling, PR- och 
marknadsföringskampanjer. 
 



 
 

 

         

2. Grafisk produktion 

Produktion av grafiskt material för print och webb. Exempel på uppdrag: 
grafiska profiler, trycksaker, annonser, banners, presentationer och 
rapporter. 
 

3. Digitala plattformar 

Utveckling av digitala plattformar. Exempel på uppdrag: hemsidor i 
Wordpress, strategier för sociala medier, SEO och mobil-applikationer. 
 

4. Redaktionellt arbete 

Research och produktion av text utifrån ett journalistiskt arbetssätt. Exempel 

på uppdrag: nyhetstexter och pressmeddelanden. 
 

5. Foto 

Visuell kommunikation. Exempel på uppdrag: porträttfotografering i miljö 

och studio och eventfotografering. 
 

6. Film 

Visuell kommunikation. Exempel på uppdrag: enklare 

marknadsföringsfilmer. 
 

7. Översättningstjänster 
Översättning av texter. Exempel på uppdrag: svensk text till engelska för 
sociala kanaler. 
 

Inom ovanstående områden kommer vi att anta anbud som fyller behovet av en 
bred och kompetent konsultportfölj. Ett antagande av anbud garanterar inga 
volymer. Konsulttjänster avropas löpande vid behov. Uppdrag genomförs i nära 
samarbete med BizMakers kommunikatörer.  
 
Anbuden kommer att utvärderas utifrån nedan angivna kriterier där kompetens 
och branscherfarenhet samt kvalitet och kreativitetshöjd på referensobjekt är 
viktigast. 
 
I ert anbud vill vi att ni redogör för: 
• Delområde/tjänst som anbudet avser 

• Er kompetens/branscherfarenhet och hur ni tidigare arbetat med startups 

• Referensobjekt/kunder för liknande uppdrag 

• Pris (SEK/timme), normal leveranstid samt er syn på reklamationer 

• Er arbetsmetod, hur leverans sker, vilken dokumentation som ingår 

 



 
 

 

         

 
SERVICETJÄNSTER INOM EVENT 
 
Under avtalsperioden kommer event att genomföras primärt i Sundsvall, 
Härnösand och Örnsköldsvik. Målsättningen att genomföra ett 20-tal aktiviteter. 
Antal deltagare kommer att variera mellan 10 - 250 personer. Många av eventen 
kan komma att livesändas. 
 
Vi inbjuder er att lämna anbud på en eller flera av delmomenten: 
 
1. Ljud & ljus 

Ljud- och ljusproduktion 
 

2. Teknik 
Till exempel skärmar och annan teknisk utrustning 

 

3. Produktion av event 

Livesändningar, hybridproduktioner 	

Inom ovanstående områden kommer vi att anta anbud som fyller behovet av en 

bred och kompetent leverantörsportfölj. Ett antagande av anbud garanterar inga 

volymer. Servicetjänster avropas löpande vid behov. Uppdrag genomförs i nära 

samarbete med BizMakers eventteam. 

Leverantörer prioriteras utifrån nedan angivna kriterier där kompetens/ 

branscherfarenhet är viktigast.  

I ert anbud vill vi att ni redogör för: 
• Delområde/tjänst som anbudet avser 

• Er kompetens/branscherfarenhet  

• Referensobjekt/kunder för liknande uppdrag 

• Pris (SEK/timme), normal leveranstid samt er syn på reklamationer 

• Er arbetsmetod, hur leverans sker 

 

FÖLJEUTVÄRDERING 
 
BizMaker ska knyta en erfaren följeutvärderare till projekt SMART Samverkan 
samt till förlängning/förstärkning av projekt SPRINT då det är av stor vikt att det 
innovativa och nyskapande arbetet i projektet återförs till det regionala 
tillväxtarbetet.  
 



 
 

 

         

Mål, resultat och effekter ska utvärderas i syfte att skapa förutsättningar för ett 
kontinuerligt lärande i projektet. Extern följeutvärdering ska ske löpande. En 
rapport ska presenteras minst var 6:e månad och efter avslutat projekt. Uppdrag 
genomförs i nära samarbete med BizMakers projekt-team.  
 
Inom området följeutvärdering kommer vi att anta en (1) leverantör per projekt. 
Projekt SMART Samverkan pågår 2022-01-01—2023-08-31 och 
följeutvärderingen kommer omsluta max 300 000 kr. 
Förlängning/förstärkning av projekt SPRINT kommer att pågå 2022-01-01—
2023-08-31 och följeutvärderingen kommer omsluta max 300 000 kr. Besked om 
detta projekt antas väntas i mitten av mars 2022. 
 
Leverantör väljs utifrån nedan angivna kriterier där 
kompetens/branscherfarenhet och erfarenhet av följeutvärdering av 
strukturfondsprojekt är viktigast. 
 
I er offert vill vi att ni redogör för: 
• Er kompetens/branscherfarenhet 

• Referensobjekt/kunder för liknande uppdrag 

• Pris (SEK/timme), normal leveranstid samt er syn på reklamationer 

• Innehåll - vad kan vi förvänta oss för följeutvärdering  

• Er arbetsmetod, hur leverans sker, vilken dokumentation som ingår 

 

KONTAKTPERSONER  
 
Har du frågor? Skicka din fråga via e-post till nedan angivna kontaktpersoner för 
respektive område. Observera att inga frågor besvaras via telefon.  
 
Regina Duymaz - Affärsområdeschef Inkubatorn 
Besvarar frågor om villkor och området ”Affärsutveckling” 
regina.duymaz@bizmaker.se 
 
Mona Sundin - Affärsområdeschef Science Park 
Besvarar frågor om området ”Affärsutveckling – ScaleUp” 
mona.sundin@bizmaker.se 
 
Sarah Olofsson – Ansvarig kommunikatör 
Besvarar frågor om området ”Kommunikation” och ”Event” 
sarah.olofsson@bizmaker.se 
 
Katarina Wikström – Verksamhetscontroller 
Besvarar frågor om området ”Följeutvärdering” 
katarina.wikstrom@bizmaker.se  



 
 

 

         

 
VILLKOR 
 
Anbud ska skickas digitalt via e-post till: katarina.wikstrom@bizmaker.se    
Ange i ämnesfältet: Anbud BIZMAKER 2022-2024 
 
Ert anbud ska vara oss tillhanda senast 2022-01-31 och vara giltig minst till och 
med 2022-03-31.  
 
Anbud ska innehålla ett fast pris som ska gälla från 2022-02-01 till och med 2024-
12-31 med en option på förlängning till och med 2025-12-31. I ert anbud ska 
framgå om priset för era tjänster indexuppräknas eller på annat sätt förändras i 
samband med eventuell förlängning.  
 
Anbudet ska vara undertecknad av behörig firmatecknare och ska, om den antas, 
betraktas som ett bindande avtal med de krav vi definierar i denna förfrågan. Vi 
gör sedvanlig kreditprövning, i anbudet vill vi därför att ni bilägger en kopia på 
ert företags registreringsbevis. 
 
Anbudet ska vara giltig även för startups, företag, övriga projekt och verksamhet 
inom BizMaker. I samband med leverans ska all ekonomisk upphovsrätt och rätt 
till designer etc. alltid i sin helhet övergå i ägande till mottagaren/den vi hänvisar 
rättigheterna till. 
 
Betalningsvillkor ska vara 30 dagar netto. Priser ska anges exklusive moms.  
 
Fakturor ska skickas digitalt till: faktura@bizmaker.se. På fakturan ska tydligt 
framgå vem som är beställare, vad som levererats, tidpunkt samt i förekommande 
fall, vilken startup som tagit del av tjänsten.  
 
Leverantörer vars anbud kommer antas ska leverera en kort, enkel, film där ni 
presenterar ert erbjudande/tjänst (max 3 minuter).  
 
Företagshemligheter för startups och andra samarbetspartners får inte skickas 
med som fakturaunderlag. Dylika dokument ska distribueras på lämpligt sätt i 
samråd med respektive beställare. Utvalda leverantörer tecknar ett avtal om etiskt 
åtagande och sekretess för medarbetare som arbetar med leverans i enlighet med 
denna upphandling.  
 
I de fall vi inte finner vårt behov av konsulttjänster tillfredsställt inom ett eller 
flera efterfrågade områden, förbehåller vi oss rätten att komplettera denna 
upphandling med en ny förfrågan för dessa tjänster. 
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