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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

3. Kravspecifikation

3.1 Konsult och pris

3.1.1 Konsult
Anbudsgivaren ska erbjuda en (1) konsult för konsulttjänsten. 
 
Ett CV ska bifogas som verifierar att krav och kriterier i denna kravspecifikation är uppfyllda. CV ska 
minst innehålla en beskrivning av konsultens utförda uppdrag, tidsperiod angiven i år och månad för 
start och avslut för uppdragen samt hos vilken kund eller arbetsgivare uppdragen har utförts.
 
Om konsulten är anställd hos en underleverantör till anbudsgivaren ska detta anges.

a. Ange namn på den konsult som erbjuds för konsulttjänsten.
Fritext

b. Hänvisa till bifogat CV för konsulten som minst innehåller beskrivningar av 
uppdragen, tidsperiod angiven i år och månad för start och avslut för uppdragen och 
hos vilken kund eller arbetsgivare uppdragen utförts.
Bifogad fil

c. Ange eventuell underleverantörs namn och organisationsnummer.
Fritext
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3.1.2 Pris
 Anbudsgivare ska ange pris per timme i SEK exklusive moms för konsulttjänsten. Timpriset ska 
även gälla för optionen.

Ange timpris för konsulten i SEK exklusive moms.
Prisfält

100%

3.2 Obligatoriska krav på kompetens och arbetslivserfarenhet

3.2.1 Kompetensnivå
Konsulten ska ha kompetensnivå 3 eller högre inom test enligt ramavtalets definitioner av 
kompetensnivåer, det vill säga minst ha

Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll. 
Erfarenhet – är en förebild för andra Konsulter på lägre nivå. Nivån uppnås normalt efter 4-8 år inom 
aktuell roll. 
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp. 
Självständighet – kan arbeta självständigt.

Det ska tydligt framgå av bifogat CV att konsulten uppfyller kravet.

Konsult som anses ha uppnått nivån efter kortare tid än vad som anges som normalt är inte 
automatiskt utesluten. För att ändå godtas krävs dock att Ramavtalsleverantör styrker att Konsult 
innehar tillräcklig kompetens inom aktuell roll för att uppnå nivån trots att Konsult arbetat under 
kortare tid än vad som anges som normalt för att uppnå nivån. Bevisbördan för detta ligger på 
Ramavtalsleverantör och det är i sådant fall alltid upp till Kund att göra en bedömning om Konsults 
kompetens med tillräcklig säkerhet kan anses tillräcklig.

a. Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

b. Ange konsultens kompetensnivå.
Fritext

3.2.2 Testautomatisering
Konsulten ska ha hög kompetens inom och arbetslivserfarenhet av testautomatisering och med det 
menas att konsulten kan:

Identifiera och prioritera vad som ska automatiseras•
Välja lämplig teknik och tillvägagångssätt utifrån förutsättningar•
Skriva och automatisera tester och testdata•
Underhålla oh utveckla riktlinjer och strategier för testautomatisering•

För detta krav gäller minst 4 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd 
arbetsuppgift. För antal år av arbetslivserfarenhet gäller att kravställt teknikområde och arbetsuppgift 
har utförts av konsulten hos kund eller hos arbetsgivare. Detta ska tydligt framgå av CV.

a. Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs
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b. Ange konsultens kompetensnivå.
Fritext

3.2.3 API-tester
Konsulten ska ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av uppsättning av automatiska tester 
mot API:er

För detta krav gäller minst 2 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd 
arbetsuppgift. För antal år av arbetslivserfarenhet gäller att kravställt teknikområde och arbetsuppgift 
ska ha ingått som en del av uppdrag konsulten haft och att arbetsuppgiften har utförts av konsulten 
hos kund eller hos arbetsgivare. Detta ska tydligt framgå av CV.

a. Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

b. Ange konsultens kompetensnivå.
Fritext

3.2.4 Systemutveckling
Konsulten ska ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av att skriva kod i något eller flera av 
språken C#, Java, Javascript, phyton eller liknande.

För detta krav gäller minst 2 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd 
arbetsuppgift. För antal år av arbetslivserfarenhet gäller att kravställt teknikområde och arbetsuppgift 
ska ha ingått som en del av uppdrag konsulten haft och att arbetsuppgiften har utförts av konsulten 
hos kund eller hos arbetsgivare. Detta ska tydligt framgå av CV.

a. Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

b. Ange konsultens kompetensnivå.
Fritext

3.2.5 SQL
Konsulten ska ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av Structured Query Language (SQL). 
För att detta krav ska uppfyllas ska konsulten ha erfarenhet av testarbete där konsulten skrivit och 
exekverat Querys för att verifiera testfall och uppdatera eller generera testdata. Detta ska tydligt 
framgå av CV.

För detta krav gäller minst 2 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd 
arbetsuppgift. För antal år av arbetslivserfarenhet gäller att kravställt teknikområde och arbetsuppgift 
ska ha ingått som en del av uppdrag konsulten haft och att arbetsuppgiften har utförts av konsulten 
hos kund eller hos arbetsgivare. Detta ska tydligt framgå av CV.

a. Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs
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b. Ange konsultens kompetensnivå.
Fritext

3.2.6 Kommunikations- och samarbetsförmåga
Konsulten ska ha god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska med andra 
personer, såväl verksamhetens användare som it-specialister, god samarbetsförmåga och samt 
förmåga att arbeta i och anpassa sig till en grupp. 
 
Anbudsgivaren ska hänvisa till specifika uppdrag i CV där konsultens kommunikations- och 
samarbetsförmåga framgår tydligt. 

a. Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

b. Hänvisa till specifika uppdrag i CV som verifierar kravet.
Fritext

3.2.7 Drivande
Konsulten ska ha god förmåga att leda och driva arbete framåt tillsammans med en grupp.
 
Anbudsgivaren ska hänvisa till specifika uppdrag i CV där konsultens förmåga att leda och driva 
arbete framåt tillsammans med en grupp framgår tydligt. 

a. Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja krävs

b. Hänvisa till specifika uppdrag i CV som verifierar kravet.
Fritext

3.3 Tilldelningskriterier kompetens och arbetslivserfarenhet

3.3.1 Powershell
Konsulten bör ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av arbete med PowerShell.

För detta krav gäller minst 2 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd 
arbetsuppgift. För antal år av arbetslivserfarenhet gäller att kravställt teknikområde och arbetsuppgift 
ska ha ingått som en del av uppdrag konsulten haft och att arbetsuppgiften har utförts av konsulten 
hos kund eller hos arbetsgivare. Detta ska tydligt framgå av CV.

a. Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja önskas

100 SEK

b. Ange konsultens kompetensnivå.
Fritext
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3.3.2 Prestandatester
Konsulten bör ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av prestandatester.

För detta krav gäller minst 2 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd 
arbetsuppgift. För antal år av arbetslivserfarenhet gäller att kravställt teknikområde och arbetsuppgift 
ska ha ingått som en del av uppdrag konsulten haft och att arbetsuppgiften har utförts av konsulten 
hos kund eller hos arbetsgivare. Detta ska tydligt framgå av CV.

a. Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja önskas

100 SEK

b. Ange konsultens kompetensnivå.
Fritext

3.3.3 GUI-tester
Konsulten bör ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av uppsättning av automatiska tester av 
användargränssnitt.

För detta krav gäller minst 2 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd 
arbetsuppgift. För antal år av arbetslivserfarenhet gäller att kravställt teknikområde och arbetsuppgift 
ska ha ingått som en del av uppdrag konsulten haft och att arbetsuppgiften har utförts av konsulten 
hos kund eller hos arbetsgivare. Detta ska tydligt framgå av CV.

a. Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja önskas

100 SEK

b. Ange konsultens kompetensnivå.
Fritext

3.3.4 Automatiserade flöden/releaser
Konsulten bör ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av konfigurering och uppsättning av 
releaser, hel-/delautomatiserade deployer, automatiskt schemalagda tester samt 
godkännandeflöden.

För detta krav gäller minst 2 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd 
arbetsuppgift. För antal år av arbetslivserfarenhet gäller att kravställt teknikområde och arbetsuppgift 
ska ha ingått som en del av uppdrag konsulten haft och att arbetsuppgiften har utförts av konsulten 
hos kund eller hos arbetsgivare. Detta ska tydligt framgå av CV.

a. Uppfylls kravet?
Ja/Nej. Ja önskas

100 SEK

b. Ange konsultens kompetensnivå.
Fritext

271-2021/22 Teknisk testare Publicerad 2021-10-11 10:24

Sida 5/5


