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Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

2. Kravspecifikation

2.1 Kravspecifikation

2.1.1 Bakgrund
Skolverket bedriver ett omfattande digitaliseringsarbete inom myndigheten och behöver fortsatt 
förstärkning av konsultstöd inom informationssäkerhetsanalys och informationsmodellering.

2.1.2 Beskrivning av uppdraget
Uppdraget innebär att tillsammans med myndighetens informationssäkerhetsfunktion och 
arkitekturfunktion:

utföra och dokumentera informationssäkerhetsanalys och informationsklassningsarbete inom 
myndigheten

•

arbeta med processer för säkerhetsarbetet som riskhantering, kravställning av IT-stödet, 
incidenthantering med mera

•

arbeta med informationsmodellering för myndighetens målarkitektur,•
avrapportera genomfört arbete•

Konsulten ska vara behjälplig i aktiviteter inom områdena information och IT-säkerhet och 
informationsarkitektur. Exempel på stödbehov:

genomföra/leda workshops, riskanalyser och klassning av informationen•
inventera säkerhetsfunktioner i det befintliga IT-stödet genomföra kontroller utifrån 
informationssäkerhetsanalyser

•

stödja projekt och förvaltningsobjekt med informationsmodellering•
implementera styrande dokument genom till exempel informationsinsatser, vägledning i •
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införandet med mera

Då uppdraget innebär många kontakter med Skolverkets olika verksamheter kommer vi under 
intervjun att lägga stor vikt vid konsultens personliga egenskaper, exempelvis samarbetsförmåga, 
kommunikativ, självgående etc.

2.1.3 Kompetens (ska-krav)
Konsulten ska ha:

minst kompetensnivå 2 inom liknande område enlighet med ramavtala. 
minst ett (1) års erfarenhet av informationssäkerhetsarbeteb. 
har erfarenhet av arbete med informationsmodelleringc. 
erfarenhet av att analysera verksamhetsbehov tillsammans med verksamhetsrepresentanterd. 
erfarenhet av att ha tagit fram ett flertal begrepps- och/eller informationsmodellere. 
erfarenhet av att genomföra och dokumentera workshops, i form av riskanalyser och 
informationsklassning

f. 

erfarenhet av att arbeta med ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)g. 

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 a-g framgår avseende erfarenhet 
och kompetens alternativt beskriv dessa i kommentarsfältet nedan.

a. Accepteras/uppfylls ovanstående krav?
Ja/Nej. Ja krävs

b. CV för konsult bifogas här
Bifogad fil

 Leverantörskommentar tillåten

c. Redogör var i CV krav a-g uppfylls- Bifoga eller skriv i kommentarsfältet
Bifogad fil

 Leverantörskommentar tillåten

2.1.4 Krav på konsulten ("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:

relevant erfarenhet av informationssäkerhetsarbete enligt ISO 27000-seriena. 
erfarenhet av uppdrag inom utbildningsväsendetb. 
tidigare erfarenhet av uppdrag i politiskt styrd organisation, myndighet eller motsvarandec. 

 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 a-c uppfylls eller om det är markerat i CV
Fritext
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2.1.5 Tillgänglighet
Konsulten ska kunna arbeta 100% med uppdraget snarast fr.o.m avtalets undertecknande men 
senast fem (5) dagar efter, t.o.m 2022-06-30.

Accepteras/uppfylls ovanstående krav?
Ja/Nej. Ja krävs

2.1.6 Inplanerade intervjuer
Vi önskar träffa kandidater för kvalitetssäkring av kraven och har därför avsatt tid under 2021-10-04- 
2020-10-05. Offererade konsulter ska därför finnas tillgängliga för en personlig intervju under denna 
tidsperiod hos Skolverket eller enligt överenskommelse med Skolverket.

Skolverket kommer endast att kalla de anbudsgivare som uppfyller samtliga ska-krav till intervju. 
Ska-krav och bör-krav ska styrkas av CV samt verifieras och utvärderas vid intervju

Accepteras/uppfylls ovanstående krav?
Ja/Nej. Ja krävs

2.1.7 Referensuppdrag konsult
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.

Referenten ska kunna intyga att uppdrag genomförts enligt avtal och att konsulten är 
ansvarstagande, har adekvat kompetens, samarbetsförmåga, är kommunikativ och självgående, 
samt att denne i övrigt genom sina personliga egenskaper bedöms vara lämplig för rollen enligt 
kravspecifikationen.

Kontaktperson, kort beskrivning av uppdraget och omfattning ska anges. Kontaktpersonen kan 
komma att kontaktas för att verifiera ovanstående. 

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

2.1.8 Avropspris
Priset ska lämnas som ett timpris 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.

Lämnat avropspris/tim
Prisfält

Kvartalsvis
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