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1. Bakgrund och motiv 
I internrevisionens sammanfattande bedömning 2015 av den interna styrningen och 
kontrollen avseende SLU:s rutiner och regler för att förebygga fusk och rutiner för hantering 
av misstänkt fusk inom utbildning har följande brister identifierats kan leda till att SLU:s 
utbildningar och därmed SLU som lärosäte får sämre anseende.  
 
De väsentligaste bristerna är följande:  
1. SLU saknar ändamålsenliga skrivsalar  
2. Antalet skrivningsvakter är få och saknar i vissa fall utbildning  
3. Det saknas tydliga och för SLU gemensamma instruktioner för hur studenterna ska 
informeras inför tentamen.  
 
De väsentligaste rekommendationerna är följande:  
1. Att regler skapas för att säkerställa hur skrivsalarna ska vara utformade  
2. Att antalet skrivvakter utökas samt att skrivvakterna får en adekvat utbildning  
3. Att samma regler och samma instruktioner ska gälla för hela SLU.  

2. Syfte – nytta med projektet 
Projektet syftar till att skapa en kvalitetssäkrad, rättssäker och effektiv tentamensservice till 
institutioner och studenter. 

3. Mål – resultat av projektet 
Följande huvudmål och delmål ska vara uppfyllda vid projektets slut: 
 
Huvudmål - Införa en gemensam tentamenshantering vid SLU:s campus i Uppsala, Umeå 
och Alnarp.  

Delmål 1 – Att tillsammans med kärnverksamheten ta fram riktlinjer för mer samordnade 
tentamenstillfällen  

Delmål 2 – Alla tentamenstillfällen skall bokas i godkända tentamenslokaler via 
Servicecenter 

Delmål 3 – Servicecenter skall hantera alla tentamensvakter 

Delmål 4 – Ta fram ett SLU-gemensamt utbildningsmaterial samt skapa ett obligatoriskt 
”körkort” för tentamensvakter i form av ett on-line test  

Delmål 5 – Tydliggöra SLU:s gemensamma riktlinjer och instruktioner för hur studenterna 
ska informeras inför tentamen 



Projektplan: Gemensam tentamenshantering vid SLU:s huvudorter – Steg 1 Campus Ultuna 
 

5/8 
 

4. Avgränsningar samt påverkan på annan verksamhet 
• Projektet – steg 1 avgränsas till Ultuna campus (Projekt – steg 2 blir övriga 

huvudorter) 
 

• Att ta fram nya skrivsalar hanteras av separat projekt (Infra ansvarar) 
 

• Att införa hantering och systemstöd för digital examination hanteras av separat 
projekt (utbildningsavdelningen tar fram projektförslag) 
 

• Att integrera TentaAdmin med andra system skall göras på sikt (t.ex. Ladok eller 
KronoX/TimeEdit) men inte inom tidsramen för projektet 

5. Kritiska faktorer 
Vi har identifierat följande kritiska faktorer i projektet: 
 

• Att ta fram nya tentamenslokaler ingår inte men det är kritiskt att ha tillgång till 
bättre tentamenssalar. 
 

• Att rekrytera fler tentamensvakter till en gemensam pool kan eventuellt bli svårt. 
 

• Att finna tid för representanterna från fakulteterna att delta i workshops och andra 
viktiga aktiviteter i projektet kan eventuellt bli svårt. 

6. Genomförande 
Projektet har ett tydligt huvudmål. 

 
Vägen dit går via följande moment/aktiviteter: 

• TentaAdmin från UHR köps in och implementeras (ansvar utbildningsavdelningen) 
• On-lineutbildning för tentavakter tas fram och blir obligatoriskt att genomgå med 

två-årsintervall (utbildningsavdelningen ansvarar för att tillhandahålla och uppdatera 
on-lineutbildningen) 

• Delprojektledare från NJ-fakulteten och VH-fakulteten utses för att ansvara för 
underlag, förslag och förankring vid respektive fakultet. 

• En representant från S-fakulteten i Uppsala utses och ingår i referensgruppen för 
projektet. 

• Workshop med projektgruppen genomförs i 3 omgångar (huvudprojektledaren leder 
dessa) 

• Arbetsprocess samt riktlinjer för mer samordnade tentamenstillfällen tas fram under 
workshops och efterföljande aktiviteter (ansvar projektgruppen) 

• Kompetensöverföring från VH (ansvar Katarina Nordström/Susanna Hallgren) 
• Extra personal anställs på tidsbegränsad anställning vid Servicecenter Ulls hus 

(ansvar gruppledare vid IT) 
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• Relevant Servicecenterpersonal utbildas i TentaAdmin (ansvar 
utbildningsavdelningen) 

• Fler externa skrivningsvakter rekryteras till en pool (ansvar gruppledare vid IT) 
• VH:s tentavaktshantering samt alla tentamenslokalsbokningar överförs till 

Servicecenter (ansvar VH/Servicecenter) 
• NJ- och S-fakultets tentavaktshantering samt alla tentamenslokalsbokningar överförs 

till Servicecenter efterhand (ansvar S/NJ/Servicecenter) 
• All tentavaktshantering samt alla tentamenslokalsbokningar på Ultuna campus 

hanteras av Servicecenter 
• Centraliserad tentamenshanteringen och dess kostnader läggs som nytt uppdrag för 

Infra/Servicecenter i VP 2018.  

7. Tidsplan 
Kalendertid: 2017-03-15 – 2018-01-15 
 
• Mars 2017: Ett formellt beslut tas att köpa in TentaAdmin från UHR 
• Mars 2017: Uppdragsgivaren utser huvudprojektledaren 
• Mars 2017: Huvudprojektledaren tar fram en projektplan  
• Mars 2017: Projektplanen godkänns av uppdragsgivaren 
• April 2017: Projektgruppen har sitt första projektmöte. Kontakt med referensgrupp tas 

vid behov. 
• April 2017: Arbetet med att ta fram nya riktlinjer och instruktioner kring 

tentamenshantering inom olika delar av organisationen/verksamheten inleds.  
• April 2017: Allokering av tid för utbildning görs  
• April 2017: Arbetet med att konfigurera TentaAdmin inleds (funktioner och 

behörigheter i systemet) 
• April-Maj 2017: Göra kommunikationsplan, ta fram budskap samt välja 

kommunikationskanal  
• April-Maj 2017: Ta fram utbildningsmaterial samt instruktioner för användare 
• Maj-Juni 2017: Utbildning av systemanvändare 
• Augusti – September 2017: VH:s tentavaktshantering samt alla 

tentamenslokalsbokningar överförs till Servicecenter 
• September – December 2017: NJ- och S-fakultets tentavaktshantering samt alla 

tentamenslokalsbokningar överförs till Servicecenter 
• September – December 2017: Test, utvärderingar, anpassningar och 

konfigurationsändringar 
• Januari 2018: All tentavaktshantering samt alla tentamenslokalsbokningar på Ultuna 

campus hanteras av Servicecenter 
• Januari 2018: Slutrapporten skrivs av projektledare och godkänns av uppdragsgivaren. 

Därmed är projektet formellt avslutat. 
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8. Projektorganisation 
 
Projektbeställare: 
Martin Melkersson 
 
Tillförordnad projektbeställare: 
Roger Pettersson 
 
Projektgrupp: 
Oliver Milivojevic, huvudprojektledare 
Mikaela Lönn, delprojektledare NJ-fakultet (ansvarar för underlag, förslag samt förankring 
vid NJ)  
Emma Arias Olsson, delprojektledare NJ-fakultet (ansvarar för underlag, förslag samt 
förankring vid NJ) 
Katarina Nordström, delprojektledare VH-fakultet (ansvarar för underlag, förslag, 
kunskapsöverföring samt förankring vid VH) 
Susanna Hallgren, delprojektledare VH-fakultet (ansvarar för underlag, förslag, 
kunskapsöverföring samt förankring vid VH) 
Joss Edquist, chef Servicecenter (ansvarar för drift av verksamheten) 
Denisé Stojko, systemoperatör Servicecenter (har huvudfokus på tentamenshantering vid 
Servicecenter) 
 
Referensgrupp: 
Utbildningsadministrativa noden 
Ylva Eklind / Christina Hägnebo, Samordnare för studenter med funktionsnedsättning 
Mats Persson, Kommunikatör 
Peter Lindberg, Multimediautvecklare 
Katarina Lantz / Monika Gussarsson, Utbildningsadministratör LTV 
Ylva Jonsson, Ekonomiadministratör S 

9. Resurser och budget 
 
Huvudprojektledare   8 månader 20 %    100 000 kr 
 
Licens TentaAdmin        75 000 kr 

 
Konsultkostander TentaAdmin (utbildning, support)  15 000 kr 
 
Utveckling av on-linetest    (inom ram) 
 
Kommunikatör    (inom ram) 
 
Delprojektledare NJ  8 månader 15 %       75 000 kr 
 
Delprojektledare VH  8 månader 15 %        75 000 kr 
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Personal Servicecenter 8 månader 100 %    300 000 kr 
_______________________________________________________________ 
 

 
640 000 kr 

 

10. Kommunikation / förankring under och efter projektet 
Huvudprojektledaren ansvarar för att kommunicera med projektbeställaren och andra 
intressenter. Uppföljning av projektet i form av statusrapporter görs kontinuerligt och vid 
efterfrågan. Programnämndsordförande för respektive fakultet hålls informerade och  
projektet präglas av transparens och delaktighet och kommer att bjuda in till dialog genom 
hela processen. En separat kommunikationsplan kommer att tas fram i projektet. 

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

Uppdragsgivare  Huvudprojektledare 
 
Martin Melkersson  Oliver Milivojevic 

 

 

 

Avdelningschef/Beställarombud 
 

Roger Pettersson 
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