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1 Bakgrund och motiv 

SLU:s institutioner har under flera års tid efterfrågat ett användarvänligt 
systemstöd för ekonomisk planering, uppföljning och styrning av verksamheten. 
Det finns budget, kontraktshantering och rapporter i ekonomisystemet och 
beslutsstödsystem för uppföljning av resultat. Men det finns inget bra stöd för att 
planera, ta fram besluts- och budgetunderlag. 

För att ta fram en kravspecifikation för ett systemstöd för institutionernas arbete 
med planering och uppföljning genomförde projektgruppen intervjuer med nära en 
tredjedel av SLU:s institutioner (se bilaga 1). Totalt deltog 27 personer från 
institutionerna, varav tre var prefekter, tre forskare/projektledare, sju 
projektekonomer och resterande administrativa chefer/beslutsstöd. Inför mötet fick 
deltagarna ett antal frågor (se bilaga 2) att fundera på och som sedan bildade ramen 
för själva intervjutillfället. I syfte att inte begränsa oss eller låta oss styras allt för 
mycket av våra egna idéer och erfarenheter var frågeställningen ganska bred och vi 
har i förstudien fått med oss frågor och önskemål som inte kommer att rymmas i 
detta projekt. Dessa frågor kommer att föras vidare till berörda parter och redovisas 
i bilaga 3.  

Idag använder institutionerna egenutvecklade mallar i excel vilka administreras och 
underhålls av institutions-/projektekonomer. Med egenutvecklade mallar finns 
generellt en risk för att data tolkas eller matas in på ett felaktigt sätt. Lösningarna är 
inte skalbara och det är stor risk att man bygger upp ett beroende av enstaka 
individer, vilket i sin tur gör organisationen sårbar. I princip har varje institution 
individuella lösningar något som framgick vid våra institutionsbesök.  

Institutionernas manuella lösningar kan delas upp i och beskrivas i två olika 
perspektiv: 

 Resurs- och verksamhetsplanering 

 Planering, uppföljning och rapportering av enskilda projekt.   

Alla tillfrågade institutioner hanterar samma data men lösningarna är individuellt 
framtagna och därför skiljer de sig åt och är därmed svårt att schematiskt beskriva 
mer i detalj hur arbetet bedrivs idag.  
I de intervjuer som genomförts i förstudien uttrycker institutioner att de generellt 
lägger ner mer tid på att ta fram och bearbeta underlag än vad de har möjlighet att 
lägga tid på presentation och analys. Motsvarande gäller planering och uppföljning 
av projekt som kräver mycket handpåläggning för att göras förståeligt för ansvarig 
projektledare/forskare. Hur mycket tid som läggs ned på analys, planering och 
uppföljning beror också på vilka administrativa resurser som finns att tillgå på 
institutionen. Vår bedömning är att det skiljer mellan institutionerna, vissa är 
relativt resursstarka medan andra har väldigt få resurser i förhållande till volymen 
på sin verksamhet.  
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Hur ser det ut på andra lärosäten? Vi ställde frågan till fyra lärosäten – Har ni 
systemlösning för projektplanering/uppföljning och resurs/verksamhetsplanering 
på institutionsnivå?  
Lunds universitet och Chalmers har nyligen implementerat systemstöd för 
projektplanering och uppföljning. Lösningen ger stöd från kalkyl till slutrapport 
och lärosätena har löst det lite olika men grundkonceptet är detsamma. Resurs- och 
verksamhetsplanering på motsvarande sätt som SLU utreder har ingen av de fyra 
universiteten implementerat ännu, utan de har traditionell budget/prognos-lösning 
motsvarande SLU:s budgetmodul i Agresso. 

2 Syfte – nytta med projektet 

Syftet med projektet är att skapa en användarvänlig standardiserad lösning för 
institutionernas hantering av projektplanering och uppföljning samt resurs- och 
verksamhetsplanering. Förväntan är därigenom att mindre tid behöver spenderas på 
att skapa och underhålla manuella mallar och rapporter och dessutom säkerställa att 
uppföljningen sker på samma sätt på alla institutioner/motsvarande med förbättrad 
kvalitet. Standardisering, förenkling, harmonisering och automatisering är 
nyckelfaktorer för att få effektivitet i planerings- och uppföljningsprocessen. 
Målgruppen för systemstödet är institutionernas ledning, ekonomipersonal samt 
enskilda forskare och projektledare. 

Förväntat resultat med projektet är: 

 Att göra det möjligt för prefekter, linjechefer, projektledare/forskare att när 
som helst få tillgång till sina finansiella data för att stödja planering, 
uppföljning och beslut. 

 Att göra det möjligt att arbeta iterativt med prognoser och 
bemanningsplanering.  

 Att frigöra tid från ekonomipersonal så att de istället för att manuellt skapa 
och ta fram rapporter och underlag för ekonomisk planering och 
uppföljning kan lägga mer tid på analys, och därmed kunna vara ett bättre 
beslutsstöd för verksamheten. 

 Att skapa en standardiserad och harmoniserad lösning, vilket är en grund 
för ökad kvalitet. 

 Att ge utrymme för vidareutveckling och effektivisering av de 
administrativa rutinerna på institutionsnivå. 

 Skapa en skalbar lösning.  

 Att skapa en standardiserad och transparent lösning för att minimera 
feltolkning och felinmatning. 

 Minska personberoende 
 



 

5/8 

 

3 Mål – resultat av projektet 

Projektet har två tydliga perspektiv (punkt 3.1 och 3.2) som skiljer sig åt vad gäller 
målgrupp och tidsperioder för uppföljning och rapportering. Det två perspektiven 
är projektplanering/uppföljning och resurs/verksamhetsplanering. I punkt 3.3 har vi 
samlat åtgärder som är kopplade till projektet men kan med små medel åtgärdas i 
nuvarande systemlösningar.  

3.1 Projektplanering och uppföljning 

Primär målgrupp: Projektledare/forskare och projektekonom 

 Ta fram en gemensam beskrivning för den administrativa processen från 
ansökan till slutredovisning inklusive gemensamma förbättrade mallar och 
checklistor. 

 Lösning för att prognostisera projekt 

 Lösning för att lägga in projektkalkyl och kalkylbudget per projekt 

 Utveckla utdata verktyg för prefekter, linjechefer, projektledare/forskare 

 Ta fram standardrapporter för återrapportering till finansiärer 

 Utveckla redovisningsmodell för projekt 

3.2 Resurs- och verksamhetsplanering 

Primär målgrupp: Prefekt, administrativ chef och beslutsstöd 

 Ett stöd för resurs- och verksamhetsplanering vilket ska kunna användas 
vid framtagandet av: 

o Budget 
o Planering av resurser  
o Underlag vid beslut 
o Flerårig prognos 

 Ett förbättrat och utvecklat stöd vid löpande uppföljningar 

3.3 Åtgärder i nuvarande system 

 Automatisk inläsning/uppdatering av projektbudget i Agresso. 

 Utveckling av rapporter i LINS och Agresso. 
o KPI-rapporter med månadsutfall (LINS) 
o Utveckla rapporter för löpande uppföljning på institutions- och 

avdelningsnivå (Agresso och LINS) 

4 Avgränsningar samt påverkan på annan verksamhet 

I förstudien har vi inte tagit hänsyn till grundutbildningen utan begränsat oss till 
verksamheterna forskning (FO) och miljöanalys (FOMA).  

Ekonomiavdelningen startar en förstudie för översyn av ekonomisystem och 
redovisningsmodell inför upphandling 2020-21. Projektet behöver ta hänsyn till 
eventuella förändringar i redovisningsmodell. 
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5 Framgångsfaktorer 

 Viktigt att institutionerna bidrar med resurser i form av prefekter, 
projektledare/forskare och ekonomer i projektet 

 För en lyckad implementering krävs att ekonomer/administratörer agerar 
ambassadörer och driver nödvändiga förändringsaktiviteter inom sina 
organisationer.  

 Viktigt att ekonomer på institution använder framtagen lösning och blir 
experter annars kommer de troligen inte att användas av andra såsom 
prefekter, chefer och forskare/projektledare. 

 Användarvänlig systemlösning med hög prestanda 

6 Genomförande 

6.1 Analys och planeringsfas 

 Fastställa projektets omfattning 

 Fastställa projektorganisation 

 Översyn befintliga system och systemkopplingar 

 Studiebesök och leverantörsdialoger 

 Ta fram kravspecifikation 

6.2 Upphandlingsfas 

 Upphandling och utvärdering 

6.3 Implementeringsfas 

 Integration ekonomi- och personaldata 

 Implementering projektplanering och uppföljning 

 Implementering resurs- och verksamhetsplanering 

7 Tidsplan 

FAS Delprojekt Tidsperiod 

Analys- och 
planeringsfas 

 oktober 2018 – mars 
2019 

Upphandlingsfas  april 2019 – juni 2019 

Implementeringsfas   

 Projektplanering och 
uppföljning 

augusti 2019 – december 
2019 

 Resurs- och 
verksamhetsplanering 

mars 2020 – juni 2020 
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8 Projektorganisation 

 

Uppdragsgivare: Birgitta Wikmark Carlsson, Universitetsdirektör biträdande 
Styrgrupp:  
Birgitta Wikmark Carlsson 
Lena Ousbäck, chef Planeringsavdelningen 
Övriga medlemmar – rekrytering pågår 
 
Projektgrupp: 
Katarina Ericsson, projektledare 
Åsa Brorsson, Administrativ chef vid Institutionen för mark och miljö 
Övriga medlemmar – rekrytering pågår 
 
Referensgrupp/delprojekt: 
(med representanter från institutioner, fakulteter, ekonomiavdelning, GO och 
personalavdelning) 
Projektuppföljning/planering 
Resurs- och verksamhetsplanering 

9 Resurser och budget 

En grovt uppskattad investering beräknas till 1 000 tkr - 1 200 tkr vilken kan 
aktiveras och skrivas av under 5 års tid. Systemleverantörer erbjuder idag en licens 
”as a service”, grovt uppskattat motsvaras detta 300 tkr – 600 tkr per år. 

Interna resurser från institutionerna är en förutsättning för ett lyckat projekt, det är 
svårt att beräkna tidsåtgången då den är beroende av vilken typ av leverantör och 
lösning som upphandlas.

 

10 Kommunikation/förankring under och efter projektet 

Plan för kommunikation/förankring tas fram i analys- och planeringsfasen. 
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11 Godkännande av projektplanen 

Projektets planering och förutsättningar godkänns samt uppdraget accepteras av 
uppdragsgivaren och projektledaren. 

 
 

 
Uppdragsgivare  Projektledare 
Birgitta Wikmark Carlsson  Katarina Ericsson 
 
 
 

 

 

 



 Bilaga 1  

Deltagande institutioner i förstudien FOEK 

Fakulteten för skogsvetenskap (S) 

Institutionen för skoglig resurshållning (NJ och S) 

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi 

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) 

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap 

Institutionen för husdjurens utfodring och vård 

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) 

Artdatabanken 

Institutionen för stad och land (NJ och LTV) 

Institutionen för vatten och miljö 

Institutionen för energi och teknik 

Institutionen för akvatiska resurser 

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktion (LTV) 

Institutionen för växtförädling 

Institutionen för biosystem och teknologi (VH och LTV) 

Enheten för samverkan och utveckling 

 



 Bilaga 2 

 

Inventeringsfrågor FOEK 

 

För samtliga frågor fundera över nedan frågeställningar 

 Beskriv kortfattat hur ni arbetar 
 Vilka system eller systemlösningar använder ni?  
 Vilka har behov av att vara inblandade i nedan och på vilket sätt 
 Vilka rapporter tas fram – av vem, för vem, när och hur och i vilket syfte 
 Vad är bra idag?  
 Vad saknas idag? Vad har vi behov av?  

Tänk igenom processen innan mötet, under mötet kommer vi att använda post it eller annat för att 
dokumentera.  

 

1. Övergripande ekonomiplanering och uppföljning på institutions (eller motsv.) - och 
avdelningsnivå 
 

2. Forskningsprojekt (inkl. FOMA) 

 Ansökningsprocessen 

Kontraktsteckning (eller avslag)  

Rapporteringsprocessen (löpande uppföljning, delredovisning, slutredovisning, 
revision, mm)  

Projektavslut 

Vad skiljer bidrag, uppdrag?  

 

3. Resursplanering  

Befintlig personal – finansiering – behov av nyrekrytering, avgång eller annat. 

 

4. Budget och prognos (den årliga enligt SLU:s planeringsprocess) 
 

5. Andra projekt eller ”objekt som behöver planeras/följas upp?  
 

6. Dokumenterar och samlar ni information om era projekt på något samlat sätt (förutom i 
Agresso) (typ ”projektportfölj”)  

 



 Bilaga 3 

Frågor och önskemål som ej hanteras i projektet FOEK 

Projektplanering och uppföljning 

 Central avdelning / enhet 

Gemensam ”bank” för att hålla reda på SLU:s alla ansökningar Grants Office  
Behörighet PRISMA, önskar möjlighet att lägga till administratör 
för projekt/kontrakt i PRISMA 

Grants Office 

Flödessystem för ansökningar motsvarande ReachMe, med 
elektronisk signering uppbyggt efter typ av finansiär  

Grants Office 

De allra flesta ser ett stort behov av att SLU centralt hjälper till 
med rapporteringar av både mindre och större projekt samt 
samordnar frågor samt att vi rapporterar enhetligt frågor   

Grants Office / 
Ekonomiavdelning 

Kontrakt kan hämtas/finns tillgängligt i Agresso kontraktsdatabas Ekonomiavdelning 

Samordning revision av projekt med flera institutioner Ekonomiavdelning 
Mallar för olika slags avtal t ex samarbetsavtal medsökande i 
forskningsprojekt m.m. 

Juridik och dokumentation 

 

Diverse 

 Central avdelning / enhet 

CV i ex Primula IDIS för doktorander, docenter m.m. Personalavdelning 
Säkra att olika datorer kan fungera med nuvarande lösningar IT-avdelning 

Städning gamla urvalsmallar i Agresso Ekonomiavdelning 
Beskrivning av existerande rapporter i Agresso Ekonomiavdelning 
Kan löner bokas med andra konton för att tydliggöra att det skett 
en manuell ombokning 

Ekonomiavdelning 

Prestanda LINS IT-avdelning / 
Planeringsavdelning 

Se över tidpunkter i boksluten exempelvis för intäktsperiodiseringar 
och OH-körning 

Ekonomiavdelning 
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