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Strategisk riskanalys (intern styrning och kontroll) vid SLU 2014 

1. Sammanfattning 
Som underlag för styrelsens ställningstagande om SLU har en betryggande intern styrning och 
kontroll1 redogörs i nedanstående PM för följande områden:  

• regelverk för intern styrning och kontroll,  
• intern styrning och kontroll vid SLU (beslut och metoder) samt  
• 2014 års arbete med intern styrning och kontroll vid SLU. 

Universitetsledning, rektors ledningsråd, fakulteter samt universitetsadministrationen har under 
hösten 2014 genomfört riskdiskussioner på olika nivåer. På den övergripande universitetsnivån 
bedömdes att följande fyra risker främst ska bevakas och arbetas vidare med (utan inbördes 
rangordning): 

a) SLU har svårt att rekrytera och behålla lärare och forskare med rätt kompetens och 
förmågor.  

b) SLU har fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt med kvalificerade studenter till vissa 
utbildningar. 

c) Kopplingen minskar mellan utbildning och forskning samt mellan utbildning och 
kunskapsbehov inom de yrken SLU utbildar för. 

d) Minskade statsanslag och ineffektiv resurshantering inom grundutbildningen riskerar att 
försämra utbildningsutbudet och utbildningens kvalitet. 

För att hantera risk (a) diskuteras bl a att utveckla marknadsföringsinsatserna och profileringen 
av universitetet samt att fullfölja arbetet med att implementera den nya anställningsordningen. 

För att hantera risk (b) diskuteras bl a att fortsätta att arbeta med utbildningsstruktur och 
utbildningsutbud samt att utveckla en strategi för ökad kännedom om SLU hos unga. 

För att hantera risk (c) diskuteras bl a att fortsätta översynen av innehållet i utbildningarna för 
ökad forsknings- och arbetslivsanknytning samt att se över hur man kan öka andelen forskande 
lärare i undervisningen. 

För att hantera risk (d) diskuteras bl a att försöka påverka aktuellt departement samt att fortsätta 
utveckla den nya utbildningsorganisationen för effektiv resurshantering. 

 

1 Beslut fattas i SLU:s årsredovisning 2014 som undertecknas i februari 2015 

Rektor PROMEMORIA 
2015-02-09 
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2. Inledning 
Som underlag för styrelsens ställningstagande till om SLU har en betryggande intern 
styrning och kontroll, för beslut i Årsredovisning 2014, redogörs nedan för följande 
områden: 

 
• Regelverk för intern styrning och kontroll 
• Intern styrning och kontroll vid SLU – beslut och metoder 
• 2014 års arbete med intern styrning och kontroll vid SLU  

 

3. Regelverk för intern styrning och kontroll 

3.1 Ledningens ansvar 
Sedan den 1 januari 2008 gäller särskilda bestämmelser för myndigheters arbete med 
intern styrning och kontroll (ISK)2.  Bestämmelserna är sammanfattningsvis följande:  
 
Ledningen i en statlig myndighet ansvarar inför regeringen för att hushålla väl med 
statens medel samt att verksamheten 

• bedrivs effektivt, 
• bedrivs enligt gällande rätt, 
• bedrivs enligt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen 

och 
• redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt3 

 
För ett universitet ska med myndighetens ledning i detta sammanhang förstås styrelsen. 
Styrelsen ska säkerställa att det vid universitetet finns en intern styrning och kontroll som 
fungerar på ett betryggande sätt4. Med intern styrning och kontroll avses den process som 
syftar till att universitetet ”med rimlig säkerhet fullgör kraven i punktsatserna ovan5”  
 
Vad som menas med att verksamheten bedrivs effektivt berörs i förarbetet 
till förordningen6, där det framgår att med effektiv verksamhet avses att myndigheten 
”bedriver den verksamhet som riksdagen och regeringen beslutat om samt att regeringens 
mål för verksamheten uppnås”. 
 
Intern styrning och kontroll är till stor del en fråga om att tydliggöra styrelsens 
verksamhetsansvar. Det är styrelsens ansvar att 
 

• vara aktiv part i arbetet med intern styrning och kontroll, 
• ställa tydliga krav på processen, 
• löpande hålla sig uppdaterad om arbetet, 
• de anställda är väl förtrogna med syften och mål för verksamheten, 
• skapa goda arbetsförhållanden, 
• ta tillvara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet och 
• i samband med årsredovisningen bedöma om myndigheten har en betryggande 

intern styrning och kontroll. 

2 Se myndighetsförordningen (2007:515), förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) och 
högskoleförordningen (1993:100) 
3 Myndighetsförordningen, 3 § 
4 Högskoleförordningen, 2 kap. 2 § 
5 Förordning om intern styrning och kontroll, 2§ 
6 Intern styrning och kontroll i staten, Ds 2006:15 
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3.2 Övergripande beskrivning av olika moment i processen intern styrning och 
kontroll 
I förordningen om intern styrning och kontroll ingår momenten riskanalys, 
kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation. Krav och rekommendationer7 i 
förordningen sammanfattas kort nedan. 
 
Förutsättningar för intern styrning och kontroll  

• Den interna miljön ska göra så att de anställda är väl förtrogna med målen för 
verksamheten, att goda arbetsförhållanden skapas samt att de anställdas kompetens och 
erfarenhet tillvaratas 

• Intern styrning och kontroll ska vara en integrerad del i myndighetens 
verksamhetsplanering 

• En framgångsrik riskanalys förutsätter att myndigheten har tydliga mål för uppgifter och 
har formulerat dem så att de återspeglar verksamhetskraven enligt olika regelverk 

 
När myndigheten har säkrat förutsättningarna och gjort de förberedelser som behövs kan själva 
ISK-processen genomföras. Processen består av följande delar: 

• En riskanalys genomförs, d v s att utifrån verksamhetens uppgifter och mål 
- identifiera händelser som medför risk, 
- värdera dessa risker i förhållande till den målsättning som risken påverkar, 
- besluta om riskerna ska accepteras, begränsas, delas eller undvikas,  
- kontinuerligt uppdatera riskanalysen 

• Kontrollåtgärder bestäms, d v s de åtgärder som vidtas för att minska eller eliminera 
risker 

• Uppföljning genomförs 
• Dokumentation behövs för att kontinuerligt förbättra den interna styrningen och 

kontrollen och är en förutsättning för att ledningen ska kunna göra en bedömning av 
densamma. 

 

4. Intern styrning och kontroll vid SLU – beslut och metoder 
Intern styrning och kontroll inom SLU granskades av internrevisionen hösten 2013 (dnr 
SLU.ua.2013.1.1.1-4833). Internrevisionen konstaterade att universitetets arbete med intern 
styrning och kontroll uppfyller de förordningsmässiga krav som finns, men kom även med 
rekommendationer på ytterligare förbättringar och effektiviseringar. Dessa rekommendationer 
ledde till ett rektorsbeslut juni 2014 (dnr SLU.ua.2014.1.1.1-2245) med nya riktlinjer för arbetet. 
Den nya hanteringen innebär bl a att hela årscykeln har tidigarelagts för att möjliggöra en bättre 
koppling till verksamhetsplanering/ anslagsfördelning, att fakulteterna i större utsträckning äger 
sin riskbedömning och använder den som underlag i sin egen verksamhetsplanering/ 
anslagsfördelning samt att en större, fördjupad riskbedömning utifrån verksamhetens mål görs 
vart tredje år.  

4.1. Riskbedömningar på olika organisatoriska nivåer  
Som framgår av tidigare avsnitt är arbetet med intern styrning och kontroll reglerat i ett antal 
förordningar och bygger på att nå verksamhetsmålen genom en bra verksamhetsplanering, som 
ledningen också ansvarar för och stödjer. Riskbedömningarna på SLU genomförs och drivs på 

7 I förordningen för intern styrning och kontroll och Ekonomistyrningsverkets allmänna råd och 
föreskrifter till förordningen 
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två olika nivåer. Universitetsledningen gör en central, SLU-gemensam riskbedömning som är 
strategisk och universitetsövergripande. Övriga riskbedömningar görs, ägs och drivs av 
respektive fakultet samt av universitetsadministrationen. Dessa bedömningar utgör underlag för 
respektive fakultets verksamhetsplanering och anslagsfördelning, och kan eventuellt komma att 
ingå i den centrala riskbedömningen om riskerna bedöms vara av generell karaktär eller 
tillräckligt allvarliga för att påverka hela universitetet.      

4.2. Årsprocess för intern styrning och kontroll inom SLU 
Styrelsen inleder arbetet med intern styrning och kontroll med att diskutera riskområden i 
samband med sina strategidiskussioner på styrelsemötet i juni. Därefter genomför fakulteter, 
universitetsadministration och universitetsledning diskussioner/workshops. Den centrala 
riskbedömningen diskuteras av universitetsledning och ledningsråd innan den blir en del av 
underlaget i universitetets anslagsfördelning inför nästkommande år.  

De riskåtgärder som beslutas genomförs under det kommande året och följs upp i befintliga 
uppföljningsmöten året efter. Styrelsen fastställer årsredovisningen i februari och gör därmed en 
bedömning om den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande. 

Årscykeln för intern styrning och kontroll är anpassad så att riskåtgärder ska kunna hanteras i 
anslagsfördelningen. För att skapa både kontinuitet och effektivitet i riskhanteringen genomförs 
vart tredje år en fördjupad riskanalys där fakulteter, universitetsadministrationen och 
universitetsledningen genomför ett antal workshops för att, utifrån verksamhetsmålen, identifiera 
och bedöma risker samt föreslå eventuella riskåtgärder. De två mellanliggande åren görs en 
avstämning utifrån tidigare riskanalyser och under året nytillkomna händelser om något 
föranleder en uppdatering av de viktigaste riskerna. Fler eller andra riskåtgärder kan naturligtvis 
prioriteras vid uppdateringen.  

4.3. Dokumentation och redovisning av arbetet inom intern styrning och kontroll på 
SLU 
För att skapa tydlighet och transparens i arbetet med riskerna redovisas arbetet i samband med 
anslagsfördelningen på olika nivåer. Dessutom skrivs ett PM som underlag för när styrelsen 
bedömer om den interna styrningen och kontrollen är betryggande.  

5. 2014 års arbete med intern styrning och kontroll vid SLU  
Fakulteterna och universitetsadministrationen har under hösten 2014 genomfört sina respektive 
riskanalyser, som tillsammans med 2013 års universitetsövergripande riskanalys utgjort underlag 
för prioriteringen och diskussionerna i universitetsledningen. Resultatet av 
universitetsledningens analys redovisas nedan. 

5.1 Resultat av 2014 års riskanalys för SLU 
Fyra risker bedömdes i universitetsledningens diskussioner ha relativt hög sannolikhet för 
att inträffa och riskerar då få höga konsekvenser. Dessa ska bevakas och arbetas vidare 
med framöver. Riskerna presenteras nedan utan inbördes rangordning.  

 
a) SLU har svårt att rekrytera och behålla lärare och forskare med rätt kompetens och 

förmågor.  
b) SLU har fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många kvalificerade studenter till vissa 

utbildningar. 
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c) Kopplingen minskar mellan utbildning och forskning samt mellan utbildning och 
kunskapsbehov inom de yrken SLU utbildar för. 

d) Minskade statsanslag och ineffektiv resurshantering inom grundutbildningen riskerar att 
försämra utbildningsutbudet och utbildningens kvalitet. 

Nedan följer en redogörelse över hur SLU resonerar kring respektive risk samt diskuterar 
att hantera dem. 
 
Risk (a) SLU har svårt att rekrytera och behålla lärare och forskare med rätt kompetens 
och förmågor.  

Denna risk har även tidigare varit med bland SLU:s prioriterade risker och är också vanligt 
förekommande på andra lärosäten. Den är aktuell för såväl lärare, forskare som inom fortlöpande 
miljöanalys. Eftersom en lärar- och forskarkår med hög kompetens är helt avgörande för en 
framgångsrik verksamhet, behöver denna fråga alltid bevakas. Det finns vissa tecken på att 
SLU:s yngre forskare har svårt att hävda sig i konkurrensen om externa medel. Många lärosäten 
konkurrerar dessutom om personalen, både nationellt och internationellt, vilket försvårar 
situationen ytterligare. Det är också viktigt att kontinuerligt rekrytera yngre forskare för att inte 
få en ojämn åldersfördelning. 

Riskåtgärder: Flera åtgärder har genom åren genomförts och andra pågår för att locka och 
behålla kompetent personal. De åtgärder som nu har diskuterats är att göra en långsiktig 
kompetensförsörjningsplan, att utforma anslagsfördelningar (för högre akademiska 
anställningar) och priortieringar som skapar förutsättningar att locka forskare, att utveckla 
marknadsföringsinsatserna och profileringen av universitetet samt att fullfölja arbetet med att 
implementera den nya anställningsordningen (t ex genom att formulera gemensamma 
anvisningar för personalrekrytering).  

Risk (b) SLU har fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många kvalificerade studenter till 
vissa utbildningar.  

Även denna risk är en återkommande prioriterad risk på SLU, och vanligt förekommande på 
andra lärosäten. Vissa utbildningar på SLU har ett högt sökandetryck, medan andra inte fyller 
platserna. SLU behöver både öka och bredda studentrekryteringen av flera skäl: för att få 
antagning i konkurrens till alla program, för att motverka den könsmässigt sneda fördelningen 
inom flera av utbildningarna samt för att säkerställa kompetensförsörjning inom SLU:s 
ämnesområden på sikt. 

Riskåtgärder: Genom åren har ett kontinuerligt rekryteringsarbete genomförts och det finns två 
studentrekryterare anställda. Det pågår för närvarandet ett arbete med att tydliggöra 
utbildningsstruktur och utbildningsutbud med målet att utbildningsutbudet ska bli enklare och 
tydligare och än mer anpassade efter studenternas och arbetsmarknadens efterfrågan. Under året 
pågår ett arbete att utarbeta en kommunikationsplattform för att sprida varumärket SLU och i 
samband med det kan diskussionen om universitetets namn återigen lyftas. Satsningen på 
infrastruktur och campusmiljö på flera orter visar också studenterna att det finns en framtid inom 
sektorn. 

Risk (c) Kopplingen minskar mellan utbildning och forskning samt mellan utbildning och 
kunskapsbehov inom de yrken SLU utbildar för. 
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Om samhället efterfrågar viss kunskap och utbildningen fokuserar på en annan kommer både 
näringen och studenterna att avgå som förlorare. Detsamma gäller om yrkesutbildningarna inte 
förmår upprätthålla relevant professionsanknytning. Om forskningsfält som är strategiskt viktiga 
för SLU:s utbildning får lägre kvalitet riskerar utbildningen att påverkas negativt 

Riskåtgärder: Under året kommer SLU att fortsätta med översynen av innehållet i utbildningarna 
för att öka systematisk forsknings- och arbetslivsanknytning. Det har även diskuterats hur man 
kan öka meritvärdet av pedagogisk skicklighet, öka andelen forskande lärare i undervisningen - 
främst i form av lektorer (även inom de kortare utbildningarna) samt öka andelen adjungerade 
lärare och gästlärare. Ytterligare har diskuterats att se över finansieringsmodellen så färre lärare 
enbart har grundutbildning som finansiering (t ex genom att fördela statsanslag för forskning till 
lektorer), men detta behöver bearbetas vidare. 

Risk (d) Minskade statsanslag och ineffektiv resurshantering inom grundutbildningen 
riskerar att försämra utbildningsutbudet och utbildningens kvalitet. 

Det finns en oro att minskade eller stagnerade statsanslag och ökade kostnader (t ex för nya 
lokaler) ska tränga undan andra resurser, främst lärare. Förutsättningarna är desamma som på 
flera andra lärosäten med svårigheter att få ekonomisk balans inom grundutbildningen. Flera 
lärosäten har dessutom liksom SLU satsat på förbättrade lokaler. 

Riskåtgärder: Fortlöpande bör diskussioner hållas med aktuellt departement/riksdagsutskott 
för att förmedla kunskap om SLU och klargöra vårt uppdrag och vår situation. Dessutom bör det 
bedrivas fortsatt arbete för effektiv resurshantering, t ex fortsatt utveckling av den nya 
utbildningsorganisationen. 

5.2 Uppföljning av förra årets allvarligaste risker 
Både påverkan av yttre faktorer och de åtgärder som vidtas internt gör att risker kan värderas 
olika från år till år. Nedan redogörs vilka åtgärder som vidtagits under året kring de risker som 
värderades vara allvarligast 2013.  

Risk (1): SLU har svårt att rekrytera lärare och forskare med rätt kompetens och 
förmågor.  

Denna risk kvarstår som allvarlig även 2014. Under året har ett arbete pågått att ta fram ett 
ärendehanteringssystem för rekrytering högre anställningar. Kortas rekryteringsprocessen ned 
minskar risken att förlora kompetenta sökanden p g a lång handläggningstid. Olika anledningar 
har försenat arbetet, men det beräknas klart vara under våren 2015.  

En utredning har påbörjats angående principer för anslagsfinansiering av högre anställningar. 
Beslut kommer under 2015. 

SLU avsatte särskilt anslag till fyra yngre forskare 2013-2014. Eventuellt görs en liknande 
satsning igen 2016. 

Risk (2): SLU har svårt att rekrytera kvalificerade studenter till viktiga områden inom 
grundutbildningen.  

Denna risk kvarstår som allvarlig även 2014. Under året har utbildningarna fått en ny 
ledningsstuktur och översyn. Arbetet kommer att fortgå även under nästa år. Görs 
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programutbudet tydligare blir det också lättare att marknadsföra mot potentiella studenter. 
Studentrekryteringskampanjer genomförs löpande med aktiviteter såsom studentmässor, 
informationsmaterial, gymnasiebesök, skolprojekt, m.m.  

Risk (3): SLU:s anseende och förtroende skadas p g a oegentligheter (inköp, 
representation, forskningsfusk, trakasserier, diskriminering) eller brister i 
planering/verksamhet.  

Bedömningen är att denna risk, genom de åtgärder som vidtagits, inte längre är en av SLU:s 
allvarligaste.  

Ramavtal och upphandlingar över tröskelvärdet genomförs av upphandlingsfunktionen eller av 
enheter med särskild ämneskompetens. Förändringar i regelverk och praxis bevakas av 
upphandlingsfunktionen som förmedlar informationen vidare till verksamheten, bl a genom den 
inrättade administrativa rollen ”inköpsroll” som finns vid institutionerna. 

I samband med införandet av e-handelssystemet Proceedo utbildades samtliga inköpare och 
attestanter på hela universitetet, för att de ska tillgång till systemet. Kunskaper om 
upphandlingsregler och ramavtal ingick i utbildningen. 

Kontinuerliga översyner och anpassningar görs av delegationsordningar, planeringsprocessen, 
beslutsgångar etc. 

En representationspolicy fastställdes 2012 och kontinuerligt stöd ges till institutionerna i 
tolkning av reglerna. 

5.3 Vidare arbete under 2015 
Som ovan beskrivits pågår redan viss hantering av de väsentliga riskerna i den löpande 
verksamheten. Nya åtgärder för att minska riskerna planeras eller diskuteras i olika 
sammanhang. Många åtgärder har även slutförts, vad gäller de risker som varit kända under en 
längre tid.  

Det strategiska riskarbetet ska ses som en ständigt pågående process där bedömning görs om 
behov av uppdatering och omvärdering i samband med kommande års verksamhetsplanering och 
anslagsfördelning. Då görs också en uppföljning av de åtgärder som planerades för innevarande 
år.  
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SLU:s högrisker och diskuterade åtgärder 
Nedanstående fyra risker (utan inbördes rangordning) har bedömts viktigast att arbeta vidare med 
på central nivå. Sannolikheten för att de inträffar bedöms relativt hög samtidigt som 
konsekvensen om de inträffar bedöms hög.  

SLU:s högrisker 
(utan inbördes rangordning) 
 

Diskuterade riskåtgärder  

a) SLU har svårt att rekrytera 
och behålla lärare och 
forskare med rätt kompetens 
och förmågor.  
 

1. Göra en långsiktig kompetensförsörjningsplan 

2. Utforma anslagsfördelningar (för högre akademiska 
anställningar) och prioriteringar som skapar förutsättningar att 
locka forskare 

3. Utveckla marknadsföringsinsatserna och profileringen av 
universitetet – projekt för att ta fram en 
kommunikationsplattform. 

4. Fullfölja arbetet med att implementera den nya 
anställningsordningen (t ex genom att formulera gemensamma 
anvisningar för personalrekrytering). 

b) SLU har fortsatt svårt att 
rekrytera tillräckligt många 
kvalificerade studenter till 
vissa utbildningar. 

 

1. Fortsätta att arbeta med utbildningsstruktur och utbildningsutbud.  

2. Kommunicera SLU bättre i olika sammanhang – projekt för att ta 
fram en kommunikationsplattform. 

3. Diskutera universitetets namn 

4. Utveckla en strategi för hur vi kan skapa en ökad kännedom om 
SLU för unga 

 
5. Byggandet av moderna campus skapar en attraktiv studiemiljö 

och visar studenterna att SLU är ett universitet som satsar på 
framtiden. 

c) Kopplingen minskar mellan 
utbildning och forskning 
samt mellan utbildning och 
kunskapsbehov inom de 
yrken SLU utbildar för. 

1. Fortsätta översynen av innehållet i utbildningarna för att öka 
systematisk forsknings- och arbetslivsanknytning 

2. Utreda vidare hur vi kan öka meritvärdet av pedagogisk 
skicklighet, öka andelen forskande lärare i undervisningen - 
främst i form av lektorer (även inom de kortare utbildningarna) 
samt öka andelen adjungerade lärare och gästlärare 

3. Utreda finansieringsmodellen vidare hur färre lärare kan få enbart 
GU som finansiering (t ex genom att fördela statsanslag för 
forskning till lektorer) 

d) Minskade statsanslag och 
ineffektiv resurshantering 
inom grundutbildningen 
riskerar att försämra 
utbildningsutbudet och 
utbildningens kvalitet. 
 

1. Diskutera med och försöka påverka aktuellt departement.  

2. Aktivt förmedla kunskap om SLU till eventuellt nytt 
departement/ riksdagsutskott.  

3. Fortsätta utveckling av den nya utbildningsorganisationen för 
effektiv resurshantering. 

 

Bilaga 
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