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1  Anbudsinbjudan 

 

 

1.1  Orientering om upphandlingen 
Myndigheten avser att sluta ramavtal för Omvärldsbevakning för perioden 2017-04-01 till 

2019-03-31 med möjlighet till  årsvis förlängning, dock längst till 2021-03-31. 

 

1.2 Upphandlande enhet 
Upphandlande enhet är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är en rikstäckande myndighet för statens 

samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Alla insatser syftar till att öka kunskapen hos dem 

som arbetar i kommunerna, så att barn, unga och vuxenstuderande med funktionsnedsättning 

kan få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, rätt till stöd, lika bemötande, 

full delaktighet, tillgänglighet och jämlika villkor. 

 

Myndigheten driver specialskolor för vissa målgrupper, fördelar bidrag till bland annat 

utbildningsanordnare av vuxenutbildning och för studerande med funktionsnedsättning. Vi 

främjar också utveckling och anpassning av läromedel för barn, unga och vuxna med 

funktionsnedsättning så att de får tillgång till läromedel som gör det möjligt för dem att uppnå 

kunskapsmålen i skolan. 

 

Huvudkontoret finns i Härnösand, verksamheten utgår från våra fem regioner med kontor och 

specialskolor i Härnösand, Örebro, Stockholm, Göteborg och Malmö. SPSM har för 

närvarande cirka 1 300 anställda. 

Ytterligare information om Specialpedagogiska skolmyndigheten finns på myndighetens 

hemsida, www.spsm.se.  

 

1.3  Upphandlingsförfarande 
Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt bestämmelserna 

i Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Upphandlingsförfarandet innebär att 

tilldelningsbeslut kommer att fattas utan föregående förhandling. 

 

1.4  Sista dag för anbud 
Anbud skall vara Specialpedagogiska skolmyndigheten tillhanda senast den 2 februari 

2017. Specialpedagogiska skolmyndigheten har inte möjlighet att pröva ett anbud som 

kommer in för sent. Anbud skall sändas in digitalt. 

 

1.5 Anbudsmärkning och -adress 
Anbud skall insändas digitalt till vår e-postadress, anbud@spsm.se 

 

Ange i ämnesraden - Omvärldsbevakning, Dnr UPP 2016/324.  

 

1.6 Anbudets giltighet 
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud till och med den 30 juni 2017. 

 

http://www.spsm.se/
mailto:anbud@spsm.se
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1.7 Anbudets form och innehåll 
Anbud ska lämnas på bifogat anbudsformulär  (bilaga 2) eller vara uppställt med samma 

rubriker och innehåll som anbudsformuläret. Anbudsgivaren ska i anbudet lämna 

samtliga i förfrågningsunderlaget efterfrågade uppgifter. 

 

Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare. Om denne inte framgår av 

registreringsbeviset ska annat bevis lämnas. 

 

Anbudet skall vara skrivet på svenska språket.  

 

Anbud skall lämnas digitalt, gärna i formatet PDF. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har bara möjlighet att anta anbud som innehåller 

alla efterfrågade uppgifter. 

 

1.8 Prövning av anbud i tre steg 
Prövning av anbuden kommer att göras i tre steg. Först prövas om kraven på 

leverantören är uppfyllda. De anbud som inlämnats av anbudsgivare som uppfyller 

kraven på leverantör prövas därefter med avseende på om kraven på tjänsten uppfylls 

och att de angivna allmänna avtalsvillkoren accepteras. Av de anbud som därefter 

kvarstår kommer Specialpedagogiska institutet att anta det anbud som är ekonomiskt 

mest fördelaktigt. 

 

1.9 Frågor, kontaktperson, kompletteringar 
Frågor med anledning av denna inbjudan skall ställas skriftligt till Erika Bergman, 

e-post erika.bergman@spsm.se  eller postadress Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

box 1100, 871 29 Härnösand. 

 

För det fall frågor skulle föranleda komplettering (förtydliganden eller justeringar) av 

förfrågningsunderlaget kommer kompletteringen att publiceras på myndighetens 

webbplats. Det ankommer på den som hämtat ut förfrågningsunderlaget att bevaka om 

någon komplettering publiceras. Eventuella frågor emotses därför så snart som möjligt 

så att förtydliganden kan publiceras i god tid innan anbud ska vara inlämnat, dock senast 

fem dagar innan anbudstidens utgång. Endast skriftlig kompletterande uppgift på papper 

eller i elektronisk form är bindande för både Specialpedagogiska skolmyndigheten och 

anbudsgivaren. 

 

mailto:erika.bergman@spsm.se
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1.10 Meddelande om tilldelningsbeslut 
Så snart Specialpedagogiska skolmyndigheten fattat beslut om vem som tilldelas 

kontrakt kommer upplysningar härom samt skälen till beslutet att tillställas samtliga 

anbudsgivare. Avtal mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten och den anbudsgivare 

som tilldelas kontrakt sluts genom ett upphandlingskontrakt enligt avtalsförlagan i 

avsnitt 4. Med upphandlingskontrakt avses ett skriftligt avtal avseende upphandling 

enligt LOU och som undertecknas av parterna. Avtalet kommer att undertecknas av 

företrädare för Specialpedagogiska skolmyndigheten tidigast tio dagar efter det att 

samtliga anbudsgivare fått upplysningar enligt ovan. 

 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

 

 

 

 

Birgitta Olsson-Tapper 

Kommunikationschef 
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2 Krav på leverantören 

 

 

2.1 Inledning 
Nedan anges de krav som ställs på den leverantör som ska tillhandahålla tjänsten. 

Om anbud baseras på att underleverantör ska utföra vissa delar av uppdraget ska det 

anges i anbudet. De nedan angivna kraven gäller i samma mån för underleverantören. 

I anbudsformuläret, bilaga 2 anges de uppgifter som anbudsgivaren, och i 

förekommande fall underleverantör, ska lämna för att styrka att kraven uppfylls. 

 

2.2 Resurser, kompetens och erfarenhet 
Anbudsgivande företag ska ha bedrivit verksamhet inom området omvärldsanalys under minst 

tre år. Anbudsgivaren ska inneha dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att 

tillhandahålla mediebevakning av tryckt press, webb och nyhetsbyråer, bevakning av sociala 

medier samt analyser av tryckt media såsom nyhetstidningar, fackpress och tidskrifter, webb, 

nyhetsbyråer, etermedia och sociala medier-kanaler. 

 

 

Anbudet ska innehålla 
a) en redovisning som visar att verksamheten bedrivits i minst tre år, 
b) en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget (fakta om företaget, 

verksamhetens inriktning och kompetensresurser). 

 

2.3 Personal och kompetens 
 Uppdrag ska utföras av erforderligt antal personal med adekvat utbildning och minst tre (3) 

års erfarenhet av att utföra den här typen av omvärldsanalysuppdrag/tjänst. De personer som 

ska utföra uppdragen ska 

 - ha erfarenhet av motsvarande uppdrag inom omvärldsbevakning 

 - ha utbildning som är inriktad mot arbetsuppgifter av det slag som efterfrågas i 

denna upphandling 

   

Generellt gäller att all personal muntligt och skriftligt ska utföra sina uppgifter på svenska. 

 

Anbudet ska innehålla: 

a) en bekräftelse att ställda krav uppfylls 

b) namn på aktuella personer 

c) kompetens- och erfarenhetsbakgrund för aktuella personer. Redovisningen ska lämnas 

i form av Curriculum Vitae innehållande namn, teoretisk kompetens och 

yrkeserfarenhet. Av redovisningen ska framgå erfarenhet och utbildning enligt ovan. 

 

 

2.4 Personalresurser 
Anbudsgivare ska kunna tillhandahålla flera personer med likartad kompetens. Förlust av 

enskild person får inte medföra att anbudsgivares möjligheter att tillhandahålla avtalad 

kompetens eller resurser påverkas. 

 
Anbudet ska innehålla 
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a) Bekräftelse att ställda krav uppfylls, samt 
b) En beskrivning över hur detta tillgodoses. 

 

 

2.5 Referensuppdrag 

Anbudsgivande företag ska efter den 1 januari 2012 ha utfört minst två uppdrag åt 

organisationer med minst 100 anställda avseende omvärldsbevakningstjänster av motsvarande 

omfattning och innehåll som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag. 

 
Anbudet ska innehålla 

a) en kortfattad beskrivning av de två uppdragen som visar att de ovan ställda kraven är 
uppfyllda, 

b) minst ett av uppdragen ska styrkas av referens och vara undertecknad av 
uppdragsgivaren. Referensen ska innehålla information enligt bifogad mall (bilaga 3). 
 
 

2.6 Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter mm 
 
Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet 

lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. 

 

Anbudsgivande företag och i företaget verksamma personer som genom att vara 

ägare/delägare eller genom sin befattning i företaget har att fatta beslut att företräda detta eller 

är utsedd att vara ansvarig för utförande av de uppdrag upphandlingen omfattar, får inte vara 

försatt i konkurs eller likvidation, vara under tvångsförvaltning eller vara föremål för ackord 

eller tills vidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud eller vara 

föremål för ansökan om sådana åtgärder. Person i den ovan angivna personkretsen får inte 

vara dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. 

 

Anbudet skall innehålla. Kopia på registreringsbevis för företaget utfärdat av behörig officiell 
myndighet, i Sverige Bolagsverket. Registreringsbeviset ska utvisa de förhållanden som gäller 
när anbudet lämnas. 
 

Anbudet ska innehålla ifylld bilaga 4 ”Sanningsförsäkran”. 

 
 
 

3 Krav på tjänsten 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har behov av att upphandla stöd inom 

området omvärldsbevakning. 

 

Se bifogad specifikation beskrivande uppdragets mål och innehåll (bilaga 1).  

 

Avtalet beräknas omfatta ca 150.000 kronor årligen, innebärande att vid fullt nyttjande av 

optionsåren så kan uppdraget omfatta ca 600.000 kronor. 

 

Myndigheten kan dock inte garantera någon minimivolym. 
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4 Avtalsvillkor 
 (Avtalsförlaga) 

 

4.1 Inledning 
 

Följande avtalsdokument utgör tillsammans med kraven på leverantören (avsnitt 2) och 

kraven på tjänsten (avsnitt 3) underlag till det slutliga avtalet med Specialpedagogiska  

skolmyndigheten.  

Observera att en kopia av avtalsdokumentet nedan ska skrivas under av anbudsgivande 

företag redan när anbudet lämnas in. 

Originalavtalet kommer att ha samma utförande och innehåll som avsnittet nedan men 

kommer att vara kompletterat med uppgifter (företagsnamn, kontaktperson, prisvillkor 

mm) som saknas i denna version. 

 

 

 

 

4.2 Avtalsförlaga 
 

Mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, organisationsnummer 202100-5745,  

och ……………………………………..……….. (nedan Leverantören), 

organisationsnummer ....................…………….., med adress 

.…............................................................................., har följande avtal slutits. 

 

4.2.1 Uppdraget 

Leverantören åtar sig att utföra städuppdrag i enlighet med förutsättningar och krav 

angivna i avsnitten ”Krav på leverantören” och ”Krav på tjänsten” i 

förfrågningsunderlaget daterat 2016-11-21 (avtalsbilagorna 1 och 2). 

 

4.2.2 Avtalsperiod 

Avtalet gäller från den dag det undertecknats av båda parter. De tjänster som avtalet 

omfattar ska utföras under perioden 2017-04-01 till och med 2019-03-31.  

Om Specialpedagogiska skolmyndigheten senast tre månader före avtalets utgång begär 

förlängning av avtalet, är detta därmed förlängt med ytterligare ett år. Avtalet kan 

därefter förlängas  ytterligare årsvis om myndigheten så begär, dock längst till 2021-03-

31. 

Begäran om förlängning av avtalet ska vara skriftlig. 
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4.2.3 Uppdragets utförande, kvalitetskontroll 

Leverantören ska utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med bestämmelserna i 

detta avtal och med den skicklighet, snabbhet och omsorg som Specialpedagogiska  

skolmyndigheten har anledning att förvänta sig av ett välrenommerat företag i  

branschen. 

 

 

4.2.4 Kontaktpersoner 

Specialpedagogiska institutet:  Erika Bergman, tfn 010-473 5051,  

e-post erika.bergman@spsm.se 

  

 

Leverantören: ……………………………………………… 

  

 

Byte av kontaktperson ska meddelas motparten skriftligt. 

 

4.2.5 Ersättning 

Ersättning för uppdraget utgår med  ……………… kr/timme. 

 

 

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på angivet pris. Priset inkluderar samtliga med 

uppdraget sammanhängande kostnader, förutom utlägg för eventuella resekostnader.  

 

Priset gäller fast till och med 2018-03-31. För tid därefter kan – om part så begär – 

avtalat pris justeras. Som underlag för prisförändring ska SCB:s arbetskostnadsindex 

SNI 92, Kv 1 94=100 (arbetskostnadsindex, AKI (tk) för arbetare inom privat sektor, 

kolumn I, transport mm) användas. Som basmånad gäller september 2017.  Vid 

beräkning av förändringen skall publicerade preliminära uppgifter användas. 

Beräkningsgrund för prisändringens storlek ska vara 80 procent av det avtalade priset.  

 

Begäran om prisjustering ska lämnas skriftligen senast en månad före ikraftträdandet. 

Motparten ska inom två veckor skriftligen bekräfta dess överensstämmelse med avtalade 

prisjusteringsvillkor. Av parterna godkänd prisförändring ska gälla fast ett år. 

 

4.2.6 Fakturering, betalningsvillkor mm  

Fakturering av utförd tjänst ska ske per kalendermånad i efterskott. 

Faktura ställs till: 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

FE 249  

838 80 FRÖSÖN 

 

På fakturan ska anges: 

Referens: ORG: V510 

Betalningsvillkor: 30 dagar netto efter mottagen avtalsenlig faktura. 

Leverantören är inte berättigad debitera faktureringsavgift eller andra liknande avgifter. 
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I det fall Specialpedagogiska skolmyndigheten inte betalar avtalsenlig faktura i rätt tid, 

har Leverantören rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta regleras på 

anmodan av Leverantören.  

 

4.2.7 Underleverantör 

Leverantören får inte utan skriftligt medgivande av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten anlita underleverantör för att utföra någon del av uppdraget.  

 

Leverantören ansvarar för underleverantörers arbete som för eget arbete. I detta avtal 

fastställda villkor ska av Leverantören vara fastställd genom bindande förbehåll även i 

förhållande till eventuella av Leverantören anlitade underleverantörer. 

 

4.2.8 Ansvar för skada 

Leverantören ansvarar för skada som orsakats Specialpedagogiska skolmyndigheten 

genom fel eller försummelse av Leverantören, Leverantörens anställda eller övriga av 

Leverantören anlitade. 

 

När Specialpedagogiska skolmyndigheten så begär ska brister i avtalat åtagande 

orsakade genom avvikelser från avtalade förutsättningar åtgärdas av Leverantören och 

ska av Leverantören utföras utan oskäligt uppehåll och utan tillkommande kostnader för 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

 

4.2.9 Försäkring 

Leverantören förbinder sig att på egen bekostnad teckna och under avtalstiden 

vidmakthålla ansvarsförsäkring med betryggande ansvarsbelopp samt andra erforderliga 

försäkringar som håller Specialpedagogiska skolmyndigheten skadeslös vid skada.  

Leverantören ska styrka att ansvarsförsäkring är tecknad genom att tillställa 

Specialpedagogiska skolmyndigheten kopia på försäkringsbrevet, senast vid 

avtalstecknandet. 

 
4.2.10 Sekretess 

Part får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter om 

motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller 

som i övrigt rör motpartens interna förhållanden, i annan utsträckning än som erfordras 

för uppdragets genomförande. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information 

som part kan visa har blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som 

är allmänt känd. Sekretesskyldighet gäller inte heller när part är skyldig enligt lag att 

lämna ut uppgifter. 
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4.2.11 Antidiskrimineringsklausul 

Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagar. 

Leverantören ska inom 14 dagar efter det att Specialpedagogiska skolmyndigheten 

begärt det redovisa vilka åtgärder Leverantören har vidtagit enligt reglerna i 

jämställdhetslagen (1991:433) och etniska diskrimineringslagen (1999:130). Om det 

införs en skyldighet att vidta aktiva åtgärder mot diskriminering även i andra 

antidiskrimineringslagar ska leverantören redovisa sådana åtgärder inom 14 dagar efter 

det att Specialpedagogiska skolmyndigheten begärt det. 

 

4.2.12 Miljö 

Leverantören förbinder sig att i största möjliga utsträckning utföra uppdraget med 

minimal miljöbelastning. 

 

4.2.13 Ändringar och tillägg 

Ändringar eller tillägg till detta avtal kan endast göras genom en skriftlig handling 

undertecknad av behöriga företrädare för parterna.  

Om kontraktshandlingar skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, 

om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande 

ordning. 

1. Tillägg till detta avtal 

2. Detta avtal 

3. Förfrågningsunderlag med bilagor 

4. Avgivet anbud 

 

4.2.14 Förtida upphörande 

Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om motparten i väsentlig mån 

brister i förpliktelse enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter 

skriftliganmodan därom, eller försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer 

sina betalningar ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på 

obestånd. 

Uppsägning ska vara skriftlig. 

 

4.2.15 Överlåtelse av avtal 

Leverantören äger inte rätt att utan Specialpedagogiska skolmyndighetens skriftliga 

godkännande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan.  

 

4.2.16 Tvist 

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal samt övriga avtalshandlingar 

och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska prövas av allmän domstol i Sverige 

med tillämpning av svenska rätt.  
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4.2.17 Avtalsbilagor 

Följande bilagor kommer att ingå i det slutliga avtalet. 

Bilaga 1 ”Krav på leverantören”, avsnitt 2 i förfrågningsunderlag daterat 2017-01-09.  

Bilaga 2 ”Krav på tjänsten", avsnitt 3 i förfrågningsunderlaget daterat 2016-01-09. 

__________________________ 

  

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera parten tagit var sitt. 

Datering och underskrifter 

 

Ovanstående villkor godkänns: 
 

 
................................................................ 
(Anbudsgivarens underskrift) 
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5 Utvärdering 

 

 
Prövning av inkomna anbud sker i tre steg. Först prövas att anbuden uppfyller de krav som 

ställs under leverantören (avsnitt 2). Därefter prövas om de angivna allmänna avtalsvillkoren 

accepterats (avsnitt 4). De anbud som visar sig uppfylla dessa krav genomgår därefter en 

prövning av de ställda kraven på tjänsten.(avsnitt 3). 

 

Bland dessa anbud som kvarstår kommer myndigheten att anta det ekonomiskt mest 

fördelaktiga utifrån följande kriterier: 

 

A. Pris (30%) 

B. Kvalitet (70%)  

 

 

A) Pris 

Priset är lämnat anbudspris. 

 

Det anbud som erbjuder det lägsta priset erhåller 130 poäng. De övriga anbuden erhåller en 

lägre poäng relaterat till den procentuella differensen till lägsta pris. Som exempel kommer 

den som erbjuder ett 10 % högre pris att erhålla 118 poäng och den som erbjudit 50 % högre 

pris att erhålla 87 poäng. 

 

B) Kvalitet 

De anbud som uppfyller kraven på tjänsten enligt uppdragets krav och innehåll erhåller 100 

poäng. Det/de anbud som arbetsgruppen bedömer ha uppnått fullständig måluppfyllelse 

erhåller 130 poäng. Övriga anbud tilldelas utifrån arbetsgruppens bedömning poäng ner till 

som lägst 100 poäng. 

 

Viktning 

Kriteriet "Kvalitet" kommer därefter att viktas till 70% procent och kriteriet "Pris" till 30 % i 

den slutliga anbudsutvärderingen.  

 

Myndigheten kommer att anta anbud som erhållit högst sammanräknad poäng. 

 
Utförande 

I bedömningen av kvalitetskriterierna kommer en utvärderingsgrupp att göra en 

helhetsbedömning. Bedömningen kommer att göras av beskrivning som efterfrågas nedan, en 

presentation av densamma då leverantör och beställaren möts, samt test av verktyget. 

Arbetssätt 

Anbudsgivaren ska ge en övergripande beskrivning av det arbetssätt som leverantören 

kommer att använda vid genomförandet av tjänsten. Som en del av beskrivningen bör 

exempel på hur resultaten kommer att presenteras lämnas i form av till exempel utdrag från 

webbplats eller avbild av meddelande via e-post med presentation av hur resultaten redovisas. 

Beskrivningen behöver inte omfatta alla delar i tjänsten, men ska inkludera en generell 
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redovisning som gör det möjligt för SPSM att bedöma hur leverantörens arbetssätt svarar mot 

våra behov.  

 

Grunderna för utvärderingen gällande arbetssätt är: 

Heltäckande bevakning – beskrivningen visar på ett arbetssätt som säkerställer en heltäckande 

bevakning genom att ett stort antal relevanta källor täcks av bevakningen och att leverantören 

arbetar lyhört och flexibelt genom att nya källor arbetas in. För etermedier bör tjänsten 

erbjuda play-funktioner eller motsvarande så att hela publiceringen blir tillgänglig. 

Relevans – det beskrivna arbetssättet säkerställer att SPSM får en relevant träffbild utifrån 

våra valda sökagenter. Arbetssättet leder till att leverantören undviker att presentera felaktiga 

eller irrelevanta sökresultat.  

Aktualitet – beskrivningen av arbetssättet visar att leverantören kommer att presentera 

resultatet aktuellt och uppdaterat. Beskrivningen visar också att leverantören kommer att vara 

tillgänglig och snabbt återkoppla till SPSM om behov finns.  

 

Användarvänlighet 

Den tekniska plattformen ska vara självinstruerande, användarvänlig och pedagogisk. Det bör 

vara lätt att orientera sig och förflytta sig mellan olika moment, samt vara enkelt att få 

tillgång till aktuell mediebevakning och historik. 

Leverantören ska tillhandahålla en testversion av plattformen under en begränsad tid för att 

möjliggöra utvärderingen. Plattformen ska vara förinställd med sökagenten neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar samt NPF som ska förekomma tillsammans med skola. Utvärderingen 

kommer att genomföras av testpersoner som kommer att vara användare av den tekniska 

plattformen. 

 

Grunderna för utvärderingen gällande användbarhet är: 

Självinstruerande – man kan som testperson lätt förstå varje steg genom återkoppling från den 

tekniska plattformen, eller genom att plattformen ger tillräckliga förklaringar när testpersonen 

begär det. 

Användarvänlig – testpersonen upplever att den tekniska plattformen har ett pedagogiskt 

gränssnitt. Det är enkelt att navigera, det finns en enkel sökfunktion och ger en bra överblick. 

Relevanta sökträffar – Den tekniska plattformen visar sökträffar från relevanta artiklar och 

poster utifrån avgränsningar i de förinställda sökagenterna. 

 

 

 

 

  


