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Introduktion till Skotersverige och vår digitala plattform 
 
Detta är ett försök att ur ett föreningsperspektiv förklara hur plattformen kan hanteras och vilka 
funktioner som man kan använda systemet till.  
 
I huvudsak hanterar systemet: 

 
 
Exempel 
En förening hanterar ansvaret för 10 olika ledsystem och preparerar under säsong samtliga leder, säljer 
ledkartor, gör arbete på leden som genererar mervärde för besökaren, säljer ledbevis, medlemskap, etc.  
 
Man har 2 i styrelsen och 10 olika frivilliga som sladdar regelbundet. Man äger en pistmaskin och 
preparerar när man kan, och vill kunna hantera detta mot besökaren med information och internt med 
uppföljning.  
 
Man har även ett samarbete med kommunen och de vill veta vad man gör under en säsong, några 
markägare klagar på att skoteråkare tar sig friheter och åker på deras mark och i det är inte alltför sällan 
som man noterar att vissa åker i leden utan att ha betalat för sitt ledbevis.  
 
Vi är i 2021 och de flesta föreningar använder ”idrottonline”, ”laget.se” eller andra system för att hantera 
medlemmar, man säljer ledbevis med Swish, hanterar medlemmar i Excel eller har olika nivåer.  
 
Med skotersveriges digitala plattform kan ni redan nu vara med använda ett system och bygga nya 
funktioner i ett system som ger besökarna ett stort mervärde och Er själva en enklare hantering.  
 
Hur anser vi att man skall tänka? 

Marknadsföring
• Föreningsinformation
• Banners
• Notifieringar
• iframes

Användare
• Admin
• Personal
• Återförsäljrae

Ledpresentation
• Leduppdatering
• Detaljerad information

Information/Karta
• Leder&spår
• Intressepounkter
• Zoner

Butik
• Försäljning av QR-koder 

(biljetter)
• Ledbevis
• Medlemskap i 

Skotersverige
• Adderade tjänster

Rapporter och 
uppdragshantering
• Feedback från besökarna
• Utföra uppdrag
• Hantering av uppdrag

Hantering av resurser
• Resursnyttjande
• Rapporter
• Statistik etc
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• VEM har vi i föreningen som är lite IT-intresserad och kan ansvara för plattformen?  

o Det är viktigt att ha en produktägare i början som sätter sig in i systemet, detta underlättar i 
en förlängning. 

 
• Vilka har vi som är betjänta att använda en ”app” för leduppdatering, hantering av intressepunkter, 

hantering av zoner, biljettkontroller, rapporteringsfunktion av identifierade åtgärder som är 
genomförda (där och då) eller som bör åtgärdas men vi vill se till att de utförs i ett senare skede? 

o Notera att varje användare kan skapa en rapport och rapportera vad som är utfört, med 
bild, röstinspelning, och skicka in den. Man kan också skapa en rapport, skicka in den med 
bild och text, någon kan internt klassificera den, skapa en prioritet, fördela ut den på en 
individ, lägga ut den på en grupp. När uppdraget påbörjas kan noteringar göras, timmar 
rapporteras och uppdraget parkeras eller slutföras. 

 
• Vilka resurser har vi i vår förening?  

o Detta kan vara föreningsägda snöskotrar, pistmaskiner, fyrhjulingar och i detta fall ren 
hårdvara. Genom att använda en resurs får ni statistik på var den är och har varit, ni kan se 
den på en karta och ni kan spåra den. ANTINGEN krävs det att föraren har loggat in i vår 
Skoterassist-app och valt ”resursen” ELLER så kan ni beställa en GPS-puck från oss som 
kräver ett ID och eget SIM -kort för att synas på kartan.  

o Vilka andra funktioner har vi som eventuellt skall synas online på en karta? Skotervärdar, 
skidbuss?  

 
• Vad har vi för intressepunkter där vi eventuellt vill kunna informera besökare om: 

o utkikspunkter, vindskydd, övernattningsstugor, fiskevatten? OCH skall någon av oss kunna 
ändra status på dem? Exempelvis;  

§ Vindskydd = påfyllt med ved?  
§ Parkeringsplats öppen/stängd 

• Vill vi kunna sälja virtuella /privata biljetter för parkering? Vad vill vi sälja 
online? 

§ Toaletter, startpunkter, restauranger, mm. 
(notera att varje intressepunkt kan förses med en status = denna status kan ni 
själva välja att definiera ELLER så ber ni oss göra det i vårt huvudsystem. 

• Vad har vi för zoner i våra områden som vi vill att åkaren skall notifieras när han kommer in i 
området? Vad har vi för zoner som vi vill presentera/marknadsföra? 

• Vilka leder har vi som vi vill presentera? Har vi dem redan nu digitalt? Hur vill vi hantera ledbevis? 
Hur vill vi sälja digitala kartor? 

 
Vårt system består av 2 plus 2 delar, 2 ansvarar ni för och 2 st är automatiska för besökarna och 
utövarna: 
 
För er gäller: 
• Skotersverige = backoffice = nås av administratören och de som är admin  
• Skotersverige-Assist appen med användare såsom: 

o Personal = de som är frivilliga och skall kunna logga in  
o Återförsäljare = de som skall kontrollera biljetter och hantera ledbevis 
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För utövaren finns: 
• Publika Appen Skotersverige 

o Finns på IOS och Android på App store och Google Play 
 

• Publika webben skotersverige.se 
o Denna information kan ni även välja och lägga på Er egna webb (genom iframes) 

 
Dessutom finns en Informationswebb för skotersverige = skotersverige.nu 
 
I våra dokument/instruktioner så finns det videos på de flesta processer. Vi har löpande ändrat på några 
benämningar så vi kommer uppdatera dem över tid.  
 
I grund och botten är det samma information. Diskutera internt på Er resa in i den digitala världen.  
 
ALLT blir bättre med automatik, i början känns det lite jobbigt men vi finns här om ni behöver stöd…  
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Skotersverige  
 
 
PS: Notera att vi har inte ännu har stöd för medlemsfunktioner för Er som förening, detta beror på att vi 
stött på många olika varianter såsom husmedlemskap, familjemedlemskap etc. OM ni är intresserade 
av denna funktion till kommande säsong, kontakta oss för en diskussion.  
 
 
 


