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Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

2. Kravspecifikation

2.1 Uppdragsbeskrivning
Skolverket vill avropa en erfaren kravanalytiker som ska stödja projektet Skolverkets tjänst för
inloggning och användarhantering (SIA). Uppdraget utförs främst i Skolverkets lokaler, men under
rådande omständigheter tillåts visst distansarbete i överenskommelse med uppdragsgivaren.

Skolverket utvecklar, i samarbete med andra myndigheter, en ny teknisk lösning för identitets- och
behörighetshantering där SIA projektet implementerar en lösning för digital samverkan mellan
Skolverket och samtliga huvudmän och skolor i Sverige samt svenska skolan utomlands.

Lösningen inbegriper

Hantering av externa användare i Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov som ska vara i
produktion under 2023.
Utveckling av tjänster som ska kunna användas i en identitetsfederation.
Stödfunktion för federerad inloggning (federationsförbundet) som innebär att man använder skolans
IT och IT support för åtkomst till provtjänsten.
Övervakning och monitorering samt avvikelsehantering för en välfungerande driftsäker tjänst.
API och e-tjänst för säker överföring av användaruppgifter mellan skolan och Skolverket

Lösningen innebär att många olika leverantörer inom skolväsendet kommer att bygga integrationer mot
Skolverket.

Ur ett informationsflödesperspektiv kan SIA projektet betraktas som en stödfunktion med syfte att
möjliggöra överföring av personuppgifter från skolan till Skolverkets provtjänst.
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2.1.1 Arbetsuppgifter

Ta fram och specificera funktionella och icke-funktionella krav både i form av användningsfall och
kravspecifikationer.
Ta fram kravställning på infrastruktur, ställa krav på data, datakvalité och data flöden. Specificera
integrationer till applikationer som ska använda tjänsten SIA.
Planera och leda workshops inom projektet.
Strukturera kravarbetet samt koordinera krav mellan delprojekt och linjeverksamheten på
Skolverket.
Bistå med att ta fram dokumentation/underlag för extern kommunikation.

Personen kommer ha ett nära samarbete med produktägare, projektets arkitekt och testledare samt
vara projektets expert inom kravområdet.

2.2 Obligatoriska krav (ska-krav)  

Konsulten ska kunna arbeta 100% med uppdraget under den definierade uppdragsperioden.

Konsulten ska ha:

1. Minst kompetensnivå 3 inom liknande område enlighet med ramavtal 
2. Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av kvalificerad kravhantering och kravanalys
3. Erfarenhet av att analysera verksamhetsbehov och dokumentera krav både i form av

användningsfall, kravspecifikationer samt kan ta fram flöden
4. Kunskap om och erfarenhet av arbete med både funktionella och icke-funktionella krav
5. Dokumenterad erfarenhet av agilt arbetssätt. 
6. Vana och god förmåga att hålla workshops
7. Konsulten ska behärska svenska i både tal och skrift

Ska-krav ska styrkas av CV samt redogöras för vid intervju. Skolverket kommer endast att kalla de
anbudsgivare som uppfyller samtliga ska-krav till intervju. Anbudsgivaren ska bifoga CV för den
offererade konsulten. Markera i CV var dessa ovanstående punkter 1-7  framgår avseende erfarenhet
och kompetens alternativt beskriv dessa i kommentarsfältet nedan.

a. Accepteras/uppfylls ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

b. Namn och kontaktuppgifter för konsulten

Fritext

 

c. Bifoga CV för offererad konsult 

Bifogad fil

 

Leverantörskommentar tillåten

Leverantörskommentar tillåten
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d. Ange var i CV informationen finns där det framgår att respektive krav uppfylls

Ja/Nej. Ja krävs

 

2.3 Bedömningsgrund av konsultens erfarenhet och kompetens ("bör-krav")
Arbetet förutsätter att konsulten är lätt att samarbeta med, har ordning och reda, snabbt kan sätta sig
in i nya saker samt är nyfiken. Då arbetet innebär många kontakter, lägger vi stor vikt vid personliga
egenskaper.

Konsulten bör ha:

1. Erfarenhet av uppdrag i politiskt styrd organisation, myndighet eller motsvarande.
2. Erfarenhet av och/eller förståelse för Federativ inloggning och standarder SAML, REST, SCIM.
3. Teknisk förståelse om området IAM– identitets och åtkomsthantering
4. Vara väl förtrogen med Jira.
5. Kompetens att självständigt ansvara för, planera och genomföra aktiviteter.
6. Är drivande, strukturerad och kan se helheten likväl som detaljerna.
7. Anspråkslös och kan stötta olika typer av kompetenser och roller i projektet.
8. God förmåga att kommunicera och vara lyhörd
9. God samarbetsförmåga och kan samarbeta med olika intressenter.

Bör-krav som uppfylls ska antingen beskrivas nedan eller markeras i CV. Konsultens erfarenhet
kommer att bedömas vid intervju. Uppnådda bör-krav ger ett mervärde som räknas ihop och dras från
anbudspriset, se punkt Utvärdering.

Beskriv hur bör-krav 1-9 uppfylls eller hänvisa till erfarenhet i CV

Fritext

 

2.4 Referens
För att säkerställa att offererad konsult är verksam inom det område som efterfrågas i detta avrop ska
anbudsgivaren i fritext beskriva uppdraget/uppdragen konsulten utfört. Referenten ska kunna intyga att
uppdrag genomförts enligt avtal och att konsulten är ansvarstagande, samarbetsvillig, flexibel och att
denne i övrigt genom sina personliga egenskaper bedöms vara lämplig för rollen enligt
kravspecifikationen.

Den konsult som är ansvarig för att genomföra uppdraget ska lämna referenser på ett (1) tidigare
genomfört likvärdigt uppdrag där denne haft motsvarande roll som efterfrågas i detta avrop. Arbetet
förutsätter att konsulten är lätt att samarbeta med. Då arbetet innebär många kontakter och
samarbetsytor, lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Referenten ska kunna intyga att uppdrag
genomförts enligt avtal och att konsulten är ansvarstagande, samarbetsvillig, flexibel och att denne i
övrigt genom sina personliga egenskaper bedöms vara lämplig för rollen enligt kravspecifikationen.
Kontaktperson, kort beskrivning av uppdraget och omfattning ska anges.

Skolverket kan komma att kontakta angiven referent för att kontrollera att lämnade uppgifter är korrekta

Leverantörskommentar tillåten

Leverantörskommentar tillåten
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samt att uppdrag har genomförts tillfredsställande.

OBS! Referensuppdragens kontaktperson ska vara från ett tidigare utfört uppdrag. Referenten ska ha
blivit tillfrågad.

Beskriv referensuppdrag för konsulten kortfattat, inkl. ungefärligt antal timmar, och
ange kontaktuppgifter till referent med namn, e-post och telefonnummer.

Fritext

2.5 Tillgänglighet  

Konsulter som anbudsgivaren har angivit i anbudet ska finnas tillgängliga vid avtalstecknande till 2021-
04-30

Accepteras/uppfylls ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

2.6 Kvalificerande intervju-konsultens kompetens, erfarenhet och
lämplighet
Skolverket kommer endast att kalla de konsulter som uppfyller samtliga ska krav gällande kompetens
till en kvalificerande intervju. Intervjun syftar till att styrka ska-kraven, styrka och fastställa uppfyllande
av bör-krav samt bedöma konsultens lämplighet i arbetsgruppen.

Kvalificerande intervju genomförs preliminärt 24/11 - 30/11 eller enligt överenskommelse. Intervju
kommer genomföras i antingen i Skolverkets lokaler vid Svetsarvägen 16, Solna eller via Microsoft
Teams. Konsult ska vara tillgänglig för intervju om inget annat är överenskommet.

Intervjun är en verifiering av ställda kraven i förfrågningsunderlaget där Skolverket enbart vill träffa
erbjuden konsult. Frågorna ställs till och besvaras av konsulten.

Accepteras/uppfylls ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

2.7 Lagar
Konsulterna ska vid genomförandet av detta uppdrag följa samtliga för uppdraget relevanta direktiv,
lagar, förordningar och andra bestämmelser.

Accepteras/uppfylls ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

2.8 Kommunikation
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All kommunikation mellan parterna i detta uppdrag ska ske på svenska.

Accepteras/uppfylls ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

2.9 Option
Skolverket ska ha rätt men inte skyldighet att avropa option 6 gånger 6 månader med oförändrade
villkor.

Pris angivet under punkt 2.10 gäller även för option. Priset ska stå fast under hela avtalstiden.
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2.10 Pris  

Priset ska lämnas som ett fastpris för hela uppdraget för konsulten. Priset ska vara angivet i svenska
kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms) samt inkluderar alla kostnader som är förenat med
uppdraget.

För att utvärdering av lämnat pris ska kunna genomföras ska de priser som begärts, lämnas utan
reservationer, ändringar eller tillägg.

Priset ska stå fast under avtalstiden.

Ange pris/timme för konsulten

Prisfält

 Kvartalsvis 
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