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Frågan besvaras av upphandlaren Frågan är markerad för särskild uppföljning

2. Kravspecifikation

2.1 Bakgrund  

Frågor kring markvård - markstruktur, bördighet och dränering - är högaktuella och det finns ett stort
intresse för kompetensutveckling och bra rådgivningsverktyg inom dessa områden.
En god och stabil markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. För att uppnå ett
odlingssystem som är långsiktigt hållbart är markstrukturen av central betydelse. 
Sedan tidigare finns utvecklat av SLU ett markstrukturtest med checklistor i pappersformat som
används i fält. 
Avsikten är nu att utveckla testet genom att överföra checklistorna till digitalt format- i detta fall en app.
Det digitala formatet ger en möjlighet att lyfta fälttesterna "ett snäpp till" med ytterligare funktioner
såsom koppling till karta och pedagogik. Appen kommer därmed att underlätta lärande, analys och
beslut.

2.1.1 Om uppdraget  

Appen ska vara ett verktyg för lantbrukare, lantbruksrådgivare, och andra inom de gröna näringarna.
Den ska kunna användas som rådgivnings- och analysverktyg, samt vid utbildning såsom t.ex.
lantbrukar- eller rådgivarkurser och gruppträffar i fält, och liknande sammanhang.
- Appen ska vara gratis att ladda ner.
- Appen ska vara gjord för smartphones - Iphone och Android - och stödja versioner av dessas OS
sedan 2019 och framåt. Ingen särskild version för surfplattor ska tas fram.

Vad ska appen göra?
Appen ska:
- erbjuda tre olika tester och sammanställningar av dessa, samt tips för slutsatser av testerna och
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åtgärder. 
- ge pedagogisk vägledning med bilder, filmer, logisk uppbyggnad och bra flöde. 
- ha koppling till GPS/karta, så man kan markera en plats, och även komma tillbaka till densamma. 
- man ska kunna spara testresultat och bilder. 
- exportera resultat som PDF eller rådata. 
- importera data som exporterats, så man kan återkomma och utvärdera en tidigare testplats.

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av hur vi tänkt i stora drag. Denna beskrivning ska läsas
tillsammans med:
- Bilaga 1 Hur mår din jord? Det är detta protokoll som appen bygger på och ska utveckla.
- Bilaga 2 Markvårdsapp, principskiss.
- Bilaga 3 Övergripande kravmodell, FFU.

Andra underlag som kan hjälpa till att förstå vår idé är:
- Appen VESS. En liknande, enklare app, med markvårdstest - med frågor, bilder och filmer. Det vill
säga ett liknande upplägg och funktioner i grunden, men vi har tänkt fler funktioner.
- Filmen "Vårda markens struktur" (5 min lång) av kunskapsprojektet Goodla. Berör samma ämne och
syfte som appen.

Länkar till VESS och filmen finns under punkten 1.1.6.

2.1.1.1 Förväntningar på leverantören  

Vi förväntar oss att leverantören arbetar effektivt och agilt. Det är ett kort projekt med relativt tydliga
ramar för vad appen ska visa och göra. Men där det även finns utrymme för kreativitet från leverantörens
team i utformningen. Projektet bör kunna bedrivas resurseffektivt, utan alltför stor organisation.

Leverantören ska ha erfarenhet av liknande appar och kunna ha bra förslag kring design, vid behov göra
mer kravanalyser (med egen kravanalytiker), och utföra systemtester m.m. Leverantören ska organisera
olika nivåer på tester och kunna utföra innehållsuppdateringar. Man ska ha tillgång till resursen UX med
tidigt i processen, för att ta fram prototyper/skisser.

Vi förväntar oss att leverantören har löpande avstämningar med Jordbruksverkets projektgrupp, och god
dialog vid behov av eventuella prioriteringar (utifrån kostnad-kvalité-kalendertid). Samt att vi ska kunna
enas om att appen är tillräckligt ”klar” inför testversionerna för användartester med målgruppen och
innan slutleverans. Mer om ovanstående delar finns beskrivet längre fram i detta underlag.

2.1.1.2 Tidsplan  

- projektstart 8 september
- appversion klar för första fälttest 20 oktober (gärna tidigare)
- appversion klar för sluttest i fält 16 november 2020 (gärna tidigare)
- effektiv leverans 18 december 2020

Eftersom huvuddelen av testen i appen går ut på att man är ute i ett fält och gräver, så är det viktigt att
den grupp som ska testa hur appen funkar ”på riktigt” kan göra det medan det är lämpliga förhållanden
ute (inte för sent på säsongen). Det ska finnas utrymme att utföra testerna i fält, sedan göra justeringar
av appen, och därefter testa dessa i fält igen - innan årstiden gör att det bli inte är lämpligt längre. Viss
justeringsmån för testtiderna finns.
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2.1.2 Beskrivning av appen  

Appen ska i huvudsak bestå av nedanstående delar:
- Tre olika deltester, kallade test 1-3 nedan och i bilaga 1.
- Utförda tester - lista/sammanställning.
- Ordlista.
- Informationsdel - åtgärdsförslag "hur ska jag tolka mina resultat, hur går jag vidare?"
- Inställningar, mina uppgifter osv.

Nedanstående illustreras med principskiss i bilaga 2.

Tester som appen ska erbjuda
Alla tre deltest börjar med en kort beskrivning av testet, vad det går ut på, med text. Det ska även gå
att ha bild eller en mini-filmsnutt för att förstärka eller förklara.

Därefter får man ange grunddata om jordbruksskiftet. I grunddata för skiftet är gårdsnamn och
jordbruksskifte det första man anger, och som testet kopplas till. För test 1 (allmänna frågor) räcker
detta. 

För test 2 och 3, som är ute i fältet, ska man dessutom ange info om gröda, jordart m.m. i fritext eller
via val i en rullist (gärna att de man ofta väljer kommer först fortsättningsvis) och markförhållanden via
trevalsfråga. Dessutom ska platsens position anges, med GIS-koordinater och koppling till karta. (Man
ska även för dessa kunna välja att hämta data från tidigare utförda tester på samma skifte, om man
gjort det. Förklaras mer nedan – under "utförda tester").

Sedan går man vidare igenom respektive test stegvis och svarar på frågor, oftast trevalsfrågor. Man ska
kunna spara kommentarer i fritext vid vissa frågor. För test 2 och test 3 ska man kunna ta kort på sin
jord och spara bilderna ihop med testet.

En fråga som är lite avvikande i sin utformning i test 2, är uppgifterna att ta en bild på sin jord -och på
den bilden ange olika skikt i markprofilen (markens lager från markytan och cirka 50 cm ner).

Vid de olika frågorna i testen ska man, utöver svarsalternativen, även kunna klicka på en "info-knapp"
och få upp lite extra vägledning kring testet och svarsalternativen (i text och/eller med bild).

När man är klar med ett test så sammanställs resultatet. Man ska kunna backa och ändra svar på
frågorna fram till att man väljer att spara resultat. Sedan ska man kunna välja att avsluta eller gå vidare
till nästa test. Man ska kunna delspara "mitt i" ett pågående test, om man måste avbryta (t.ex. på
grund av åska/regn) och fortsätta senare.

Test 1 är tänkt att utföras med en upprepning per skifte medan test 2 och 3 ska kunna upprepas flera
gånger - för olika platser - på ett och samma skifte, vid testtillfället/tillfällena.

Utförda tester – exportera, importera data
De tre testen ska, var för sig, kunna sammanställas i en resultatdel. Resultaten för respektive deltest
ska sparas (i delen "utförda test"). Man ska kunna exportera resultaten som PDF, eller som rådata. Vår
tanke är att man gör detta via e-post och skickar dem till sig själv, om man vill spara dem i sin dator,
eller till någon annan (till exempel sin rådgivare, om man är lantbrukare).

En central del i testen är även möjligheten att kunna återkomma några år senare och upprepa testerna,
för att se om förhållandena förändrats – till exempel utvärdera resultatet av en viss åtgärd man gjort på
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fältet. Därför ska det även finnas en funktion för att kunna importera vissa data tillbaka till appen. Det är
därför centralt att kunna importera GIS-position för det tidigare testet, och se den som en punkt på en
karta i appen. Samt även gärna kunna få tillbaka viss annan grundinformation (jordart, till exempel).

I listan här över utförda tester ska man också kunna rensa bort tester man inte vill spara i appen.

Ordlista
Det ska finnas en ordlista med lite termer så man lättare ska kunna förstå och använda begrepp som
används i testen och beskrivningarna till dem.

Åtgärder
Detta är en informationsdel med vägledning kring hur man kan tolka sina testresultat. Dessutom en
lista med tips på åtgärder som man kan göra för att vårda sin jord, gynna jordens struktur och undvika
att förstöra den. Eventuellt skulle det kunna finnas en checklista här, där man kan välja åtgärder som
man skulle vilja jobba med för att förbättra sin jord, och möjlighet att exportera dem knutet till ett skifte
med utförda tester, men det är en "bonus" och kan lika gärna ingå i en eventuellt kommande utveckling
av appen.

Övrigt/inställningar
Här tänker vi oss en funktion för kunna rapportera buggar till oss, per e-post. Samt lite annan
information, till exempel sin egen epostadress så man lätt kan mejla testresultat till sig om man vill.

2.1.3 Övrigt om appen  

Publicering
Leverantören ska publicera appen via Jordbruksverkets kundkonton hos Google Play och Appstore.

Om design
Designen ska vara funktionell. Appen ska upplevas som modern, ren och klar design, pedagogisk,
logisk och användbar. Eftersom det kan kännas lite motigt att få "tummen ur" och komma ut i fält med
spaden och gräva, och är lite tidskrävande, så är det viktigt att appen ger ett inspirerande och smidigt
intryck. Man ska inte behöva vara väl inläst på ämnet för att orka förstå den och resultaten.

Någon slags belöningssystem i appen, till exempel när man utfört ett test, för att göra det lite roligare
skulle kunna vara en del av appens utformning: Att man samlar poäng eller spadar eller något. Idéer
kring detta är inget krav på appen, men skulle uppskattas om det finns utrymme för det.

Appens utformning ska följa Jordbruksverkets styleguide så långt det är möjligt för appar.

Funktioner som inte behövs:
- Inga push-meddelanden, vibrationer eller liknande. 
- Inte dela på sociala medier. 
- Inga inloggning, chatt osv. 
- Inga annonser, köp-tjänster osv.
- Ingen interaktion kontakter, kalender osv. eller dyl.
- Ingen inloggning/koppling till användarkonto.
- Appen kommer inte behöva uppdateras i innehåll särskilt ofta, relativt statiskt innehåll där det sällan
sker förändringar. (Behöver troligen inget CMS). Backend behövs inte.

Appen är tänkt att utvecklas med ytterligare funktioner så småningom. Till exempel inloggning som
användare och eventuell kontakt/interaktion med andra GIS-baserade lantbruks-appar. Det ingår dock
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inte i detta uppdrag att lägga särskild tid på att bygga en grund för det, som fördyrar denna app. Men
kanske ändå kan vara bra att känna till vid vissa beslut om utformning av form/funktionssida.

2.1.4 Leverans och överlämning  

Uppdraget ska leverera en färdig app redo att användas ute hos rådgivare och lantbrukare. Datum för
effektiv leverans senast 2020-12-18. Därefter påbörjas det ett års förvaltningstid som leverantören ska
åta sig.

Vid överlämningen av den färdiga appen levererats ska, utöver källkod, även en tydlig beskrivning av
appens arkitektur levereras i form av ett dokument. Dokumentets syfte är att underlätta framtida
förvaltning och eventuell utveckling av appen. Dokumentet ska vara Jordbruksverket tillhanda senast
2020-12-18.

2.1.5 Arbetsformer  

Användarupplevelsen säkerställs genom att inkludera projektgruppen och målgrupperna under
processen. Det är viktigt att konsulterna är vana att jobba enligt ett iterativt arbetssätt, med hänsyn till
kontinuerlig input från Jordbruksverkets projektgrupp.

Leverantören planerar och genomför testerna. Systemtester utförs av leverantören. För
acceptanstester/funktionstester ska Jordbruksverkets projektgrupp utgöra en del av de som testar
appen. För användartester har Jordbruksverkets projektgrupp kontakt med potentiella användare av
appen (rådgivare, lantbrukare och studenter vid SLU) vilka ska ingå i den grupp som testar appen i
processen innan slutversion.

Möten sker huvudsakligen digitalt. Leverantören ska ha möjlighet att medverka i ett inledande, fysiskt,
uppstartsmöte i Uppsala. Samt ytterligare ett eller två fysiska möten. Kommunikationsspråket ska vara
svenska.

2.1.6 Förvaltning  

Förvaltningen under år ett från effektiv leverans innebär underhåll och användarstöd. Med underhåll
menas de nödvändiga aktiviteterna som krävs för att säkerställa applikationens funktionella nivå,
säkerhet, tillförlitlighet och korrekthet såsom uppdatering t.ex. av operativsystem (OS). Med
användarstöd menas att stötta beställaren genom utredning, analys, felsökning, konfigurering samt
åtgärd av fel och brister såsom rätta till buggar.

Inom förvaltningen kan också förekomma beställning av mindre ändringar. Det kan vara sådant som
framkommit vid användningen som behöver förtydligas i appen eller enklare nya funktioner.

2.1.7 Märkning av material  

Då detta är ett EU-finansierat projekt måste Jordbruksverkets logga och EU-loggan ska synas på allt
material som tas fram såväl i appen som i samband med andra dokument eller artiklar. Jordbruksverket
tillhandahåller loggorna.

2.1.8 Kompetenskrav  

Personen som ska leda arbetet med appen hos leverantören ska ha kompetensnivå 3 i enligt
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kravkatalogen i ramavtal för Programvaror och tjänster (Dnr 23.3-5559-17. Kompetensen ska avse agil
projektledning.

Leverantören ska ange namn och lämna CV för den person som ska leda arbetet med utveckling och
leverans.

Angiven person ska också vara kontaktperson till Jordbruksverket och får inte bytas ut tidigare än tre
månader efter avtalet har trätt ikraft. Om angiven person ska bytas ut ska denne ersättas person med
motsvarande kompetens. Bytet ska godkännas skriftligt av Jordbruksverket.

Utöver projektledaren ska ytterligare två roller, t.ex. UX och apputvecklare, i det tänkta teamet hos
leverantören för appen presenteras med CV. Dessa ska ha minst kompetensnivå 2 för den roll de har i
teamet.

För teamet ska bifogas tre referensobjekt som, enskilt eller tillsammans, visar att det finns erfarenhet
kring app med kvaliteter som likvärdig vår förfrågan. Två av referensobjekten ska ha en budgetram
motsvarande det som anges för detta projekt. Som likvärdiga referensobjekt som tillsammans visar
detta kan det t.ex. vara pedagogisk kunskaps/spelapp för barn + app med GIS-funktion + app med
resultatvisning.

a. Ange namn samt kontaktuppgifter på erbjuden kompetensnivå 3,
projektledare.

Fritext

Generell del  

b. Bifoga CV för angiven kompetensnivå 3, projektledare.

Bifogad fil
Generell del  

c. Bifoga CV för angiven kompetensnivå 2, t ex. apputvecklare.

Bifogad fil
Generell del  

d. Bifoga CV för angiven kompetensnivå 2, t ex. UX

Bifogad fil
Generell del  

e. Bifoga referensobjekt 1.

Bifogad fil
Generell del  

f. Bifoga referensobjekt 2.

Bifogad fil
Generell del  
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g. Bifoga referensobjekt 3.

Bifogad fil
Generell del  

h. Uppfyller erbjuden kompetens ställda krav?

Ja/Nej. Ja krävs
Generell del   

2.2 Krav på appens funktioner  

2.2.1 Funktionella krav  

- Det ska gå att skapa fältdata.
- Det ska gå att se och välja position (GPS, karta).
- Det ska gå att registrera/ändra testdata.
- Det ska gå att registrera/hantera sig som användare.
- Man ska kunna se sina ärenden och resultat på en plats.
- Det ska gå att se instruktioner (t ex bilder och  videor) för markstrukturtest.
- Deltester ska sammanställas.
- Totala testresultat ska sammanställas.
- Det ska gå att se en ordlista för begrepp.
- Man ska kunna exportera rapporter (PDF) sammanställningar av alla tester för varje skifte.
- Det ska gå att importera rådata.
- Det ska gå att exportera resultat med rådata (GIS, testsvar och foton).

2.2.1.1 Funktionella börkrav  

- Det bör gå att rapportera in feedback.
- Det bör gå att se FAQ för appen.

Börkraven utvärderas inte utan utgör endast en information från leverantören.

a. Går det att rapportera in feedback?

Fritext
Generell del  

b. Går det  att se FAQ för appen?

Fritext
Generell del  

2.2.2 Icke funktionella krav  

- Appen ska var tillgänglig i Android och Iphone plattform och stödja versioner från 2019 och framåt.
- Appen ska följa tillgänglighetskraven.
- Appen sla fungera att använda offline.
- Språket för appen ska vara på  svenska.
- Appen ska följa styleguiden design - Styleguide CSS.
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- Det ska finnas förklarande text, t ex infoknappar vid test, för ytterligare info.
- Systemet ska kunna hantera minst 50 grödor.
- Appen ska kunna lagra upp till 1 000 tester lokalt.
- Antalet enskilda test ska kunna vara upp till 100 per dag.
- Systemet ska klara uppdateringar i operativsystemet.
- Ändringslogg ska finnas. Alla ändringar ska kunna spåras.
- Det ska finnas övergripande information om appen och testerna.
- Det ska finnas support för systemet efter leverans.

Appen ska antingen utformas som en hybridapp eller två native-appar. Om ett ramverk används ska
detta vara ett publikt icke-licensierat ramverk - med många användare, och som man kan förvänta sig
finns kvar inom överskådlig tid framöver.

Beskriv om ni tänkt göra appen som två nativeappar eller utifrån
gemensamt ramverk (och i så fall vilket/hur).

Fritext

Generell del  

2.2.3 Icke funktionellt börkrav
 Det bör finnas ett belöningssystem för användaren. Börkravet utvärderas inte utan utgör endast en
information från leverantören.

Finns det ett belöningssystem för användaren?

Fritext
Generell del  

2.3 Utvärdering
För att bedöma leverantörens förmåga att åstadkomma en app som uppfyller ställda krav ska
leverantören lämna ett förslag på appen utifrån kravspecifikationen. 
Detta ska praktiskt visas genom:

Idéskiss eller enklare beskrivning av förslag på appens struktur (max en A4-sida med text/bilder) ,
samt designförslag; exempel (mockups) på minst två valfria vyer varav en ska vara startsidan
(Kriterie a,b och c).
Beskrivning av hur data kan exporteras och importeras på ett enkelt sätt. (Kritie d).
En genomförandebeskrivning hur leverantören tänker sig lösa uppgiften genom att beskriva
genomförandet. (Kriterie e och f).
Beskrivning av förvaltningsprocessen för appen (Kriterie g).

Genomförandebeskrivningen, som ska vara max tre (3) A4-sidor eller motsvarande i powerpoint.
(Beställaren kommer att läsa de tre första sidorna om fler lämnas in), ska innehålla:

Presentation av projektteam med kompetenser som krävs för att lyckas med uppdraget och hur
arbetsgången kommer att bli med agila metoder. Beskrivning hur man tar hänsyn till kundbehovet.
Preliminär tidplan med olika hållpunkter av t.ex. tester utifrån vår tidplan och hur många möten
man tänker sig.
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a. Bifoga idéskiss eller enklare beskrivning av förslag på appens struktur.

Bifogad fil
Utvärdering  

b. Bifoga designförslag.

Bifogad fil
Utvärdering  

c. Bifoga en beskrivning av hur data kan exporteras och importeras på ett
enkelt sätt.

Bifogad fil

Utvärdering  

d. Bifoga en genomförandebeskrivning.

Bifogad fil
Utvärdering  

e. Bifoga en beskrivning av förvaltningsprocessen för appen.

Bifogad fil
Utvärdering  

2.4 Bedömning/utvärdering
Förutsättningar för utvärdering av leverantörens förmåga att implementera kravspecifikationen:
- Förslagen kommer att bedömas av en grupp på Jordbruksverket om 4 personer.
- Samma personer kommer att bedöma samtliga inkomna leverantörers förslag.
- Förslagen kommer att bedömas enskilt. Deltagarna kommer inte tillåtas att kommunicera med
varandra.
- Förslagen bedöms under punkt 2.5 Bedömning.

Sju frågor ska bedömas separat av varje person. Respektive poäng för varje fråga, från varje person,
räknas samman till ett totalpoäng per fråga.
Totalpoängen per fråga kan ge max 24 poäng (6 poäng x 4 personer). Kravgräns per fråga är 8 poäng (2
poäng  x 4 personer)

När alla frågor bedömts kan det ge kan ge max 168 poäng för hela bedömningen (24poäng x 7 frågor).
Kravgräns totalt är 56 poäng (8 poäng x 7 frågor)

Om leverantören får under 56 poäng eller får 0 poäng på någon fråga kommer anbudet att förkastas.
__________________________________________________________________

Poängbedömning av a,b och c
a. Förslaget för appen ger ett pedagogiskt intryck och verkar kunna ge ett enkelt och självinstruerande
flöde.
b. Förslaget beskriver hur data från utförda (och påbörjade, ej slutförda) tester kan lagras och hanteras
enkelt i appen.
c. Förslaget för appens utseende ger ett estetiskt tilltalande intryck.
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6 poäng – Mycket bra utsträckning
Utvärderingsgruppen anser att kriteriet i implementeringsförslaget sammanlagt uppnår en mycket hög
nivå.

App-förslaget visar på att leverantören sett uppgiftens olika utmaningar och visat på lösningar som
verkar mycket effektiva och robusta samt kreativa.

Idéskissen för appen ger ett mycket genomtänkt intryck. Det finns goda förutsättningar för ett
lättförståeligt och självinstruerande flöde, och för att appens alla delar ska kunna bli funktionella och
användbara - både var för sig, och i förhållande till appens övriga innehåll.

Exemplen för vyerna ger ett modernt och tilltalande intryck, med ren och klar design, och bidrar till god
läsbarhet samt ett ger pedagogiskt intryck. Eventuella symboler är funktionella och lätta att förstå.

Utvärderaren anser att kriterierna bidrar till en produkt som är mycket attraktiv för användaren.
Produkten kan inspirera till användning och erbjuda ett bra kunskaps- och beslutsunderlag i
markvårdsfrågor.

4 poäng – Bra utsträckning
Utvärderingsgruppen anser att kriteriet i implementeringsförslaget sammanlagt uppnår en hög nivå.

App-förslaget visar på att leverantören sett uppgiftens olika utmaningar och visat på lösningar som
verkar mycket effektiva och robusta samt kreativa.

Idéskissen för appen ger ett genomtänkt intryck. Det finns goda förutsättningar för ett lättförståeligt och
självinstruerande flöde, och för att appens alla delar ska kunna bli funktionella och användbara, både var
för sig och i förhållande till appens övriga innehåll.

Exemplen för vyerna ger ett modernt och tilltalande intryck, med ren och klar design, och bidrar till god
läsbarhet samt ger ett pedagogiskt intryck. Eventuella symboler är funktionella och lätta att förstå.

Utvärderaren anser att kriterierna bidrar till en produkt som är attraktiv för användaren. Produkten kan
inspirera till användning och erbjuda ett brakunskaps- och beslutsunderlag i markvårdsfrågor.

2 poäng – Mindre bra utsträckning
Utvärderingsgruppen anser att kriteriet i implementeringsförslaget uppnår en godkänd nivå.

Idéskissen för appen ger ett inte helt genomtänkt intryck, eller går inte helt att förstå eller ta till sig. Det
verkar finnas vissa förutsättningar för ett självinstruerande flöde, och att appens delar ska kunna bli
funktionella och användbara –var för sig, och i förhållande till appens övriga innehåll.

Utvärderaren anser att kriterierna bidrar till en produkt som är ganska användbar, som kunskaps- och
beslutsunderlag i markvårdsfrågor, för den tänkta användaren.

0 poäng – Inte godkänd utsträckning
Utvärderingsgruppen anser att kriteriet i implementeringsförslaget har många brister och leverantören
visar på en lösning som har liten eller ingen verksamhetsnytta och fyller inget behov hos kunden.

Utvärderingsgruppen anser att lösningen är krånglig och går inte att förstå sig på förslaget.
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____________________________________________________________________

Poängbedömning av d.
d. Förslaget beskriver en smidig lösning för hur rådata kan exporteras och importeras.

6 poäng – Mycket bra utsträckning
Utvärderaren anser att kriteriet i implementeringsförslaget sammanlagt uppnår en mycket hög nivå.
App-förslaget är mycket hög grad en smidig lösning som gör det enkelt och långsiktigt för användaren.
Funktionen blir enkel för användaren att förvalta.

Utvärderaren anser att kriterierna bidrar till en produkt som är mycket attraktiv för användaren och leder
till en ökad kunskap om markvård.

4 poäng – Bra utsträckning
Utvärderaren anser att kriteriet i implementeringsförslaget sammanlagt uppnår en hög nivå.
App-förslaget är en smidig lösning som gör det enkelt och långsiktigt för användaren. Funktionen blir
enkel för användaren att förvalta.

Utvärderaren anser att kriterierna bidrar till en produkt som är attraktiv för användaren och leder till en
ökad kunskap om markvård.

2 poäng – Mindre bra utsträckning
Utvärderaren anser att kriteriet i implementeringsförslaget uppnår en godkänd nivå.
App-förslaget är ok. Kriteriet i app-förslaget är en någorlunda smidig lösning som gör det relativt enkelt
och långsiktigt för användaren. Funktionens förvaltning är till viss del enkel.

0 poäng – Inte godkänd utsträckning
Utvärderaren anser att kriteriet i implementeringsförslaget har många brister och leverantören

Utvärderaren anser att lösningen är krånglig och går inte att förstå sig på förslaget.

___________________________________________________________________

Poängbedömning av e och f
e. Beskrivningen av projektteamet, arbetsgången och tidplanen uppfattas som genomtänkt . 
f. Beskrivningen av arbetsmetoden uppfattas som agilt.

6 poäng – Mycket bra utsträckning
Utvärderaren anser att kriterierna i implementeringsförslaget sammanlagt uppnår en mycket hög nivå.

Genomförandebeskrivningen är mycket detaljerad och leverantören visar på en lösning av
organisationen, arbetsgången och tidplanen som leder till ett effektivt men samtidigt i hög grad agilt
genomförande. Det finns genomtänkta rutiner för arbetsgången; teamet har jobbat ihop tidigare och
ledaren är frekvent involverad. Leverantören visar sin förståelse för beställarens ambition genom att tidigt
i processen stämma av inriktning. Beskrivningen upplevs visa förutsättningar att resultatet kan bli av
hög kvalitet.

Utvärderaren anser att kriterierna bidrar till en produkt som är mycket attraktiv för användaren och leder
till en ökad kunskap om markvård

4 poäng – Bra utsträckning
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Utvärderaren anser att kriteriet i implementeringsförslaget sammanlagt uppnår en hög nivå.

Genomförandebeskrivningen är detaljerad och leverantören visar på en lösning där flera av elementen
organisation, arbetsgång och tidplan finns med för ett effektivt men samtidigt i hög grad agilt
genomförande. Det finns genomtänkta rutiner för arbetsgången; teamet har helt eller delvis har jobbat
ihop tidigare och ledaren är frekvent involverad. Leverantören visar sin förståelse för beställarens
ambition genom att tidigt i processen stämma av inriktning. Beskrivningen upplevs visa förutsättningar
för att resultatet kan bli av god kvalitet.

Utvärderaren anser att kriterierna bidrar till en produkt som är attraktiv för användaren och leder till en
ökad kunskap om markvård

2 poäng – Mindre bra utsträckning
Utvärderaren anser att kriteriet i implementeringsförslaget uppnår en godkänd nivå.

Genomförandebeskrivningen visar att leverantören ser en lösning där flera av elementen organisation,
arbetsgång och tidplan finns med för ett effektivt men samtidigt agilt genomförande. Förutsättningar
finns för en användbar kvalitet på resultatet. I genomförandebeskrivningens struktur finns rutiner men
som inte fullt ut stödjer teamets arbete. Leverantören visar i mindre omfattning förståelse för
beställarens ambition genom att tidigt i processen stämma av inriktning.

Utvärderaren anser att kriterierna bidrar till en produkt som är användbar för användaren för att värdera
sin markstruktur.

0 poäng – Inte godkänd utsträckning
Utvärderaren anser att kriteriet i implementeringsförslaget har många brister och leverantören visar på
en lösning som har liten eller ingen användbarhet och uppfyller inte behovet hos kunden.

Utvärderaren anser att lösningen är krånglig och går inte att förstå sig på förslaget.

___________________________________________________________________

Poängbedömning av g
g. Förslaget beskriver en smidig och enkel lösning för förvaltningen av appen.

6 poäng – Mycket bra utsträckning
Utvärderaren anser att kriterierna i implementeringsförslaget sammanlagt uppnår en mycket hög nivå.

Den föreslagna förvaltningen uppfattas som en enkel, smidig och kostnadseffektiv lösning där appen
kommer att bli lätt att uppdatera.

Utvärderaren anser att kriterierna bidrar till en produkt som är mycket attraktiv för användaren.

4 poäng – Bra utsträckning
Utvärderaren anser att kriteriet i implementeringsförslaget sammanlagt uppnår en hög nivå.

Den föreslagna förvaltningen uppfattas som mindre enkel och smidig eller kostnadseffektiv där appen
uppdateras tillräckligt enkelt. Utvärderaren anser att kriteriet bidrar till en produkt som är ganska
användbar.

Utvärderaren anser att kriterierna bidrar till en produkt som är attraktiv för användaren.
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2 poäng – Mindre bra utsträckning
Utvärderaren anser att kriteriet i implementeringsförslaget uppnår en godkänd nivå.

Genomförandebeskrivningen visar att leverantören ser en lösning där flera av elementen organisation,
arbetsgång och tidplan finns med för ett effektivt men samtidigt agilt genomförande och ger
förutsättningar för en användbar kvalitet på resultatet. Av genomförandebeskrivningen men där
strukturen med rutiner inte fullt ut stödjer teamets arbete. Beskrivningen ger i mindre omfattning
uppfattningen om ett strukturerat sätt för att säkra upp beställarens ambition genom att tidigt stämma
av i processen och genomförandet är agilt.

Utvärderaren anser att kriterierna bidrar till en produkt som är ganska attraktiv för användaren.

0 poäng – Inte godkänd utsträckning

Utvärderaren anser att kriteriet i implementeringsförslaget har många brister och leverantören visar på
en lösning som har liten eller ingen användbarhet och inte uppfyller behovet hos användaren.

Utvärderaren anser att lösningen är krånglig och går inte att förstå sig på förslaget.

a. Förslaget för appen ger ett pedagogiskt intryck och
verkar kunna ge ett enkelt och självinstruerande flöde.

Linjär skala. 0 - 24 Poäng. Kravgräns: 8 Poäng

Utvärdering     18 p.

b. Förslaget beskriver hur data från utförda (och påbörjade,
ej slutförda) tester kan lagras och hanteras enkelt i appen.

Linjär skala. 0 - 24 Poäng. Kravgräns: 8 Poäng

Utvärdering     12 p.

c. Förslaget för appens utseende ger ett estetiskt tilltalande
intryck.

Linjär skala. 0 - 24 Poäng. Kravgräns: 8 Poäng

Utvärdering     14 p.

d. Förslaget beskriver en smidig lösning för hur rådata kan
exporteras och importeras.

Linjär skala. 0 - 24 Poäng. Kravgräns: 8 Poäng

Utvärdering     10 p.

e. Beskrivningen av projektteamet, arbetsgången och
tidplanen uppfattas som genomtänkt .

Linjär skala. 0 - 24 Poäng. Kravgräns: 8 Poäng

Utvärdering     14 p.

f.  Beskrivningen av arbetsmetoden uppfattas som agilt.

Linjär skala. 0 - 24 Poäng. Kravgräns: 8 Poäng
Utvärdering     14 p.
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g. Förslaget beskriver en smidig och enkel lösning för
förvaltningen av appen.

Linjär skala. 0 - 24 Poäng. Kravgräns: 8 Poäng

Utvärdering     18 p.

2.5 Priser  

Fast pris lämnas för utveckling av appen till färdig produkt.

Timpris ska lämnas för arbete under förvaltningstiden. Inga övriga kostnader ska tillkomma.

Fyll i prismatrisen nedan med efterfrågade prisuppgifter

Ange prisuppgifter i prismatrisen nedan.

Prismatris. 2 rader
Utvärdering  

Specifikation Kvantitet Enhet Pris per enhet (SEK)

Ange pris för att utveckla och skapa en app enligt
ställda krav.

1 st

Ange timpris för arbete under förvaltningstiden. 30 timme

2.6 Acceptans

Accepteras samtliga ställda krav i kravspecifikationen?

Ja/Nej. Ja krävs
Generell del  
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