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1. Bakgrund och motiv 
Ladok3-projektet, framtagandet av en ny systemgeneration av Ladok, 
beslutades av Ladokkonsortiets höststämma 2009. Sedan 2010 har det projektet 
arbetat med att ta fram ett förslag på omfattning och avgränsning samt lösning 
för Ladok3 som svarar mot verksamhetens nuvarande och framtida behov. I 
januari 2012 beslutade styrgruppen för Ladok3 att lyfta ut migreringsplanen ut 
projektplanen och döpa om det nya delprojektet till Införandeprojektet. 
Införandeprojektet har presenterat ett förslag till hur införandet av det nya 
systemet ska gå till och hur olika lärosäten ska få tillgång. Varje lärosäte 
ansvarar sedan för det lokala införandet av anpassningar till det nya systemet. 
Under 2013 och 2014 genomfördes projekt på SLU för att hålla oss a jour med 
progressen i huvudprojektet och utföra nödvändig planering och anpassning. 
 

2. Syfte – nytta med projektet 
Syftet är att arbeta tillsammans med Ladoks huvudprojekt och förbereda och i 
möjlig mån införa de förändringar som krävs för att SLU även fortsättningsvis 
ska kunna dela och delta i det studieadministrativa stödet Ladok. 
 

3. Mål – resultat av projektet 
Efter projektets genomförande ska under året nödvändiga förändringar i 
berörda system och processer genomförts för anpassning till Ladok3. 
 

4. Avgränsningar samt påverkan på annan verksamhet 
Projektet omfattar enbart system som IT-avdelningen har förvaltningsansvar 
för, där utbildningsavdelningen är systemägare för merparten. Andra 
avdelningar/institutioner/fakulteter inom SLU som kan tänkas ha gränsytor mot 
Ladok har informerats om det förestående systembytet. De kostnader som 
beräknas innefattar inte dessa senare nämnda system. 
 
Denna projektplan avser endast SLU:s införandesprojekt under 2015. Ny 
projektplan skrivs inför varje kalenderår till dess att Ladok3 är helt infört på 
SLU. 
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5. Kritiska faktorer 
Införandeprojektet i Ladok3 beräknas inte vara avslutat förrän 2017. Det kan 
bli en utmaning att med normal personalomsättning vidmakthålla kompetensen 
inom SLU:s införandesprojekt över så många år. Av samma skäl är det också 
en risk att tidigt utförd verksamhetsanalys mm blir obsolet. 
 

6. Genomförande 
Införandeprojektet i Ladok3 har beskrivit att funktionalitet ska levereras i fem 
olika införandesteg fram till 2017. 
1. Resultathantering 
2. Årsredovisning 
3. Uppföljning 
4. Examen, resultat, studiedeltagande och förväntade deltagare 
5. Utbildnings- och kataloginformation 

 
Lärosätena ges tillgång till en Migrerings- och IntegrationsTestmiljö (MIT-
miljö) där leveranser från huvudprojektet succesivt byggs på. Där kan även 
SLU genomföra tester för att verifiera sina systemanpassningar. 
Inför de sista leveranserna i respektive del får anpassningsprojektet tillgång till 
en acceptanstestmiljö inför produktionssättning. 
 
På grund av detta tillvägagångssätt blir SLU:s anpassningsprojekt mer reaktivt 
än proaktivt. SLU har identifierat vilka system som har gränsytor mot Ladok 
men inte förrän vid funktionsleverans från huvudprojektet kan påverkan 
analyseras i detalj och arbetsinsats uppskattas. Under år 2015 kommer 
tonvikten att läggas på informationsspridning inom SLU inför leveranser av 
delarna Resultatrapportering och Årsredovisning, utbildning av testinstitutioner 
i samband med dessa samt avstämning av påverkan på och ev. anpassning av 
system LINS. Produktionssättning för testpiloterna av nämnda delar är 
planerad till november resp. december 2015. 
 
Kontinuerligt under hela projekt sker mycket registervård av Ladok-Nouveau 
för att förbereda SLU-data för migreringen till Ladok3. 
 

7. Tidsplan 
Grov planering för 2015 ser ut som följer (detaljplanering sker inom projektet): 
 
• Januari: Informationsmöte med fakultetsdirektörer om resultatrapportering 

för lärare. 
• Februari: Informationsmöte med Ladokrapportörer om Ladok 3 (Umeå) 
• Februari: Inledande avstämning LINS ang. årsredovisning i Ladok 3 
• Mars: Informationsmöte med Ladokrapportörer om Ladok 3 (Uppsala) 
• Mars: Informationsmöte med Ladokrapportörer om Ladok 3 

(Skinnskatteberg) 

 2(4) 



 Projektplan: Anpassningar 2015 inför LADOK3 på SLU 

• Mars: Uppföljning Lins, REST-tjänster L3 alt. SQL mot Ladok3 
Uppföljningsdatabas. 

• Maj: Referensgruppsmöte rörande resultatrapportering på SLU (Umeå, 
Uppsala och Alnarp) 

• Maj: Informationsmöte med Ladokrapportörer om Ladok 3 (Alnarp) 
• Oktober: Utbildning – resultatrapportering i Ladok3, ansvariga från SLU 

(Stockholm)  
• Oktober/november: Utbildning av pilotinstitutioner – resultatrapportering i 

Ladok3 (Umeå och Uppsala) 
• November: Pilotinstitutionerna börjar använda resultatrapportering i Ladok 

3 
• December: Produktionssättning Årsredovisning och Uppföljning 
 
SLU:s införandeprojekt interagerar kontinuerligt med huvudprojektet samt 
införandeprojekt på andra lärosäten, process- och systemanpassningar på SLU 
genomförs allt eftersom underlag görs tillgängligt från Ladok.  
 

8. Projektorganisation 
Projektgrupp: 

• Bengt Norman (projektledare), IT-avdelningen 
• Annica Kaljevic, utbildningsavdelningen 
• Mats Persson, utbildningsavdelningen 
• Maria Starkenberg, utbildningsavdelningen 

 
Område verksamheten: 

• Annica Kaljevic (ansvarig), utbildningsavdelningen 
• Mats Persson, utbildningsavdelningen 
• Maria Starkenberg, utbildningsavdelningen 

 
Område IT: 

• Bengt Norman (ansvarig), IT-avdelningen 
• Peter Lidström, IT-avdelningen 
• Jimmy Jakobsson, IT-avdelningen 

 
Styrgrupp:  

• Helen Alstergren, utbildningsavdelningen  
• Stefan Edholm, IT-avdelningen 
• Roger Pettersson, utbildningsavdelningen 

 
9. Resurser och budget 

På grund av projektets karaktär med osäkerhet m.a.p. omfattningen på 
sammarbetet med Ladok är tidsuppskattning vansklig. Med ansatta värden om 
tid för projektledning, interna möten, informationsutbyte med Ladok, 
integration samt resor beräknas kostnaden till 650 000. 
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Budgetspecifikation för verksamheten. 
 

Vad Kostnad 
Kommunikatör 190 000 
Resor 30 000 
Utbildning Ladok3 systemadmin 15 000 
Utbildning pilotinstitutioner 40 000 
Ladok3 – huvudprojektet och 
informationsträffar 

50 000 

Totalt 325 000 
 
Budgetspecifikation för IT. 
 

Vad Kostnad 
Projektledning/möten 200 000 
Integrationer 125 000 
Totalt 325 000 

 
 

10. Kommunikation/förankring under och efter projektet 
Inom projektgruppen har en kommunikationsplan tagits fram som vi kommer 
jobba efter och ständigt uppdatera efter ev. nya förutsättningar och ny 
information. Nedan följer grunden i kommunikationsplanen men vill man läsa 
mer i detalj hänvisar vi till kommunikationsplanen. 
• Kontinuerlig kontakt med systemansvariga om hur deras system kommer 

att påverkas av Ladok3 samt när IT-avdelningen rekommenderar att 
anpassningen bör göras.  

• Flertalet informationsmöten för Ladok-administratörer och lärare för att 
sprida informationen om Ladok3. 

• Information och nyhetsflöde på medarbetarwebben.  
• Referensgruppsmöten för att få stöd och hjälp i hur vi bör kommunicera ut 

information om resultatrapportering i Ladok3 som kommer påverka både 
lärare och administratörers arbetssätt.  

• Utbildningar både för deltagare i projektgruppen om Ladok3 men också till 
lärare och administratörer.  

 
11. Godkännande av projektplanen  

Projektets planering och förutsättningar godkänns samt uppdraget accepteras 
av uppdragsgivaren och projektledaren. 
 
 
Signering PoU: 
 
 
 
Uppdragsgivare   Projektledare 
Ort och datum   Ort och datum 
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https://internt.slu.se/sv/verktyg/verktyg-och-system-under-utveckling/ladok3/

