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Strategisk riskanalys (intern styrning och kontroll) vid 
SLU 2019 

1. Inledning  
Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att myndigheten 
med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen 
(2007:515)1. 

Som underlag för styrelsens ställningstagande till om SLU har en betryggande 
intern styrning och kontroll, för beslut i samband med årsredovisningen för 2019, 
redogörs nedan för följande avsnitt: 

- arbete med intern styrning och kontroll vid SLU 2019 
- intern styrning och kontroll vid SLU – beslut och metoder samt  
- regelverk för intern styrning och kontroll. 

2. Arbete med intern styrning och kontroll vid SLU 2019  
Universitetsledningen genomförde 2017 en större analys där den utgick från 
verksamhetsmålen för att identifiera aktuella risker. Enligt de årsprocesser som 
beskrivs i avsnittet nedan, Intern styrning och kontroll vid SLU – beslut och 
metoder, gjordes 2019 en översyn av de risker som identifierades då. 
Avstämningen ledde till att de tidigare tre riskerna kvarstår, men att några 
riskåtgärder tillkommer. Ärendet diskuterades i SLU:s styrelse i september 2019 
och bifogades även anslagsfördelningsunderlagen till styrelsemötet i november. 

Fakulteterna och universitetsadministrationen genomförde under våren 2018 ett 
större arbete liknande det som gjordes i universitetsledningen 2017. De risker som 
identifieras då uppdaterades även de under 2019. Dessa risker och riskåtgärder 
hanteras av respektive organisation samt utgör ett underlag för 
universitetsledningen vid uppdateringen av de universitetsgemensamma riskerna. 

                                                      
1 Förordning om intern styrning och kontroll, 2§ 
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Resultat av 2019 års riskanalys för SLU 
Samtliga tre risker från riskarbetet 2018 bedömdes ha relativt hög sannolikhet att 
inträffa och då riskera få stora konsekvenser och kvarstår alltså som prioriterade 
även efter 2019.  

Följande risker är prioriterade: 

1. Det finns risk att SLU har fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många 
kvalificerade studenter till vissa utbildningar, vilket leder till att 
universitetet och samhället tappar kompetens. 

2. Det finns risk att SLU har svårt att rekrytera och behålla personal med rätt 
kompetens och förmågor.  

3. Det finns risk att SLU inte har tillgång till en väl fungerande infrastruktur 
till rimlig kostnad. 

För varje prioriterad risk har ett antal riskåtgärder identifierats. Åtgärderna ska 
genomföras för att minska sannolikheten att respektive risk faktiskt inträffar. De 
kan ta relativt lång tid att genomföra eller vara ständigt pågående, så flera av nedan 
nämnda åtgärder har identifierats redan i tidigare års riskarbeten.  

Nedan följer en redogörelse över hur universitetet resonerar kring respektive risk, 
vad som gjorts hittills och vilka åtgärder som pågår eller planeras.  

 

Risk 1: Det finns risk att SLU har fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt 
många kvalificerade studenter till vissa utbildningar, vilket leder till att 
universitetet och samhället tappar kompetens.  

Denna risk har varit aktuell även under tidigare år och är också 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 kompetensförsörjningen inom SLU:s 
ämnesområden på sikt. 

Riskåtgärder 2019-20 för risk 1 

a) Fortsätta att arbeta med utbildningens innehåll och struktur samt 
utbildningsutbud.   

b) Kommunicera SLU bättre i olika sammanhang. Arbete med ett varu-
märkesprojekt pågår, speciellt med unga som målgrupp. Namnen på 
utbildningarna och universitetet diskuteras samt olika grupper av unga 
analyseras. 

c) Arbeta med rekrytering utifrån ett geografiskt, jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv för att få en bredare rekryteringsbas.  
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d) Utnyttja och utveckla SLU:s campus så de skapar en attraktiv studiemiljö 
och visar studenterna att SLU är ett universitet som satsar på framtiden.  

e) Arbeta med att stärka kopplingen mellan utbildning och forskning. 

f) Verka för att SLU:s utbildningar täcker samhällets framtida 
kompetensbehov för samverkande branscher och myndigheter. 

 

Uppföljning och fortsatt arbete med riskåtgärderna  

Rektor har av styrelsen, tillsammans med SLU:s utbildningsorganisation, fått 
uppdraget att genomföra ett projekt som syftar till att nå visionen att 
fördubbla antalet studenter på SLU under en tioårsperiod. Ett brett arbete 
pågår med fokus på att utveckla utbildningens innehåll och genomförande, öka 
marknadsföringen och stärka kvaliteten. Utveckling av mer attraktiva 
karriärvägar för lärarna, och fortsatt campusutveckling ingår också. På 
medarbetarwebben kommuniceras bland annat projektplaner, remisser, 
marknadsanalyser och beslutsdokument tydligt. Störst fokus har under det 
senaste året legat på programutveckling och att ta fram attraktiva namn på 
utbildningarna. 

En stor satsning görs på studentrekrytering. Bland annat har fördubblingsprojektet 
satsat medel för att anställa tre marknadsförare som har i uppdrag att marknadsföra 
hela SLU, i norra, mellersta och södra Sverige, med målgruppen unga vuxna. Det 
innebär att universitetet har en ännu större möjlighet att synas i lokala sammanhang 
där det inte tidigare varit representerat.  

SLU har tagit fram en ny bild- och videopolicy, där bildvalet ska spegla vår 
mångfald. Policyn är uppdelad i sex värdeord som ska fungera som en guide för 
egenanalys av bildmaterial. Värdeorden är autenticitet/trovärdighet, livfullhet, 
mångfald/variation, hoppfullhet, engagemang samt modernt. Hela bild- och 
videopolicyn återfinns på medarbetarwebben. 

I Utbildningsnämndens inriktningsdokument för utbildning poängteras dessutom 
kopplingen mellan utbildning, forskning och samhällets behov. 

 

Risk 2: Det finns risk att SLU har svårt att rekrytera och behålla personal 
med rätt kompetens och förmågor.  

Även denna risk är tidigare prioriterad på SLU, och vanligt förekommande på 
andra lärosäten. Eftersom en lärar- och forskarkår med hög kompetens är helt 
avgörande för en framgångsrik verksamhet, behöver denna fråga alltid bevakas. 
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.  

 

https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/kvalitets-och-utvecklingsarbete1/fordubblingsprojektet/
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/kommunikation-marknadsforing/varumarkesmanual/grafisk-profil/bild-video-policy/


Strategisk riskanalys (intern styrning och kontroll) vid SLU 2019 
 

4/9 
 

Riskåtgärder 2019-20 för risk 2  

a) Arbeta aktivt med långsiktiga kompetensförsörjningsplaner. 

b) Fortsätta med en strategisk satsning på karriärbidrag till särskilt lovande 
lärare och forskare.  

c) Utveckla marknadsföringsinsatserna och profileringen av universitetet 
genom ett varumärkesprojekt. 

d) Tillämpa ett tydligare jämställdhetsperspektiv i anställningar och betona 
vikten av pedagogiska meriter. 

e) Arbeta aktivt med SLU:s värdegrund och systematiska arbetsmiljöarbete, 
så att t.ex. allas arbetsinsatser uppmärksammas och synliggörs. 

f) Se över möjligheterna att minska den administrativa belastningen på lärare.  

g) Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling, genom bl.a. policy för ledarskap 
samt ledarutvecklingsprogram 

h) Arbeta för att förkorta tiden vid rekrytering av professorer och andra högre 
anställningar. 

i) Arbeta aktivt med frågan om anslagsfinansiering av lärare. 

j) Arbeta för att attrahera fler kompetenta doktorander, både från Sverige och 
andra länder.  

 

Uppföljning och fortsatt arbete med riskåtgärderna  

Fortsatt arbete med att koppla de strategiska kompetensförsörjningsplanerna till 
hela verksamhetsplanen fortgår. Internrevisionen granskade under 2019 den 
strategiska kompetensförsörjningen på SLU, vilket medförde ett antal 
rekommendationer och förbättringsåtgärder. Arbetet fokuseras därför nu på alla 
nivåer och utifrån flera perspektiv. 

Under 2019 utsågs sex mottagare av karriärbidrag, tre juniora och tre seniora 
forskare, utifrån utlysningen som skedde 2018. Utlysning för karriärbidrag görs 
vartannat år och kommer alltså att genomföras igen under 2020. 

2019 har varumärkesprojektet levererat en varumärkesmanual i tryckt, digitalt och 
rörligt format. En kommunikationsföreläsningsturné har även genomförts på flera 
orter, då över 500 av SLU:s anställda deltagit och pratat om kommunikation och 
varumärkesarbete. 

Under 2019 rekryterades vicedekaner och ytterligare handläggarkapacitet med 
fokus på jämställdhet och lika villkor för att fortsatt driva och säkerställa att dessa 
frågor finns i fokus, inom såväl rekrytering som i arbetsgrupper. 



Strategisk riskanalys (intern styrning och kontroll) vid SLU 2019 
 

5/9 
 

Flera prefekter  har nytillträtt sina uppdrag under 2019, och därför har 
utbildningsinsatser för chefer /ledare inom akademin fokuserat på arbetsmiljö och 
värdegrund som är viktiga förutsättningar för det goda hållbara ledarskapet. 

2019 har mycket tid och omvärldspaning lagts ned för att vidareutveckla 
ledarskapsutbildningar och program för samtliga chefer/ ledare inom SLU. 
Utvecklade ledarskapsutbildningar med mer fokus på hållbart arbetsliv kommer att 
påbörjas 2020. 

Personalavdelningen och fakultetskanslierna har gemensamt under 2019 fortsatt 
arbetet med rutiner och genomgång av processer för att förkorta tiden vid 
rekrytering för samtliga högre anställningar. 

Arbetet med anslagsfinansiering av lärare fortgår. Ett förslag har tagits fram om 
hur tidigare otydligheter ska tolkas. 

 

Risk 3: Det finns risk att SLU inte har tillgång till en väl fungerande infra-
struktur till rimlig kostnad. 

Den infrastruktur som behövs för att ligga i fram- kant av den vetenskapliga 
utvecklingen blir allt dyrare och mer tekniskt avancerad, samtidigt som 
möjligheterna till extern finansiering har minskat. I SLU:s strategi för 2017-2020 
ges utveckling av och tillgång till avancerad infrastruktur hög prioritet. 

Riskåtgärder 2019-20 för risk 3 

a) Genomföra åtgärder för att få ner kostnaderna på universitetsdjursjukhuset 
till rimlig nivå genom nedskärningar och effektiviseringar av arbetssätt 
samt att arbeta för att förbättra samverkan mellan VH-fakulteten och UDS.  

b) Aktivt arbeta med att optimera SLU:s markanvändning, t.ex. i de fall 
kommuner vill bygga bostäder på den mark som universitetet idag 
använder för forskning och utbildning. 

c) Säkerställa att kostnaderna för odlingsanläggningarna är sådana att den 
starka växtforskningens utveckling och konkurrenskraft inte hotas. 

d) Bevaka utvecklingen av nationella forskningsresurser (t.ex. Max IV), som 
annars kan leda till stora kostnader. 

e) Säkerställa att SLU:s nya forskningsfartyg används på ett optimalt sätt. 

 
Uppföljning och fortsatt arbete med riskåtgärderna  

För att få ordning på ekonomin i det korta perspektivet har universitetet infört 
anställningsprövning på universitetsdjursjukhuset (UDS) sedan februari 2019. VH-
fakulteten har startat ett samverkansprojekt i syfte att få till en bättre samverkan 
mellan fakulteten och UDS, nämligen Tillsammansprojektet. Detta görs med en 
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extern projektledare. UDS nya chef har startat en processkartläggning över hur 
patientflödet fungerar.  

Uppsala kommun vill köpa mark av SLU för att bygga bostäder. SLU är inte 
principiellt emot försäljning av mark, men mycket av den i Ultuna aktuella marken 
används för utbildning och forskning och flera aktiva försök. Det gör att den inte är 
lätt att ersätta. Parallellt med markfrågan planerar Uppsala kommun en spårväg 
genom Ultuna med byggstart omkring 2023. Just nu pågår en utredning om hur en 
spårvägsdragning kan orsaka störningar på de känsliga vetenskapliga instrument 
som SLU använder i sin forskning. Även Lomma kommun vill köpa mark av SLU. 
Denna mark används idag för försök på Lönnstorps forskningsstation samt som en 
del av lantbruket i Alnarp. 

Under 2019 har rektor beslutat att tillsätta ett råd för forskningsinfrastruktur. Rådet 
kommer att behandla övergripande strategiska frågor samt stödja, samordna, 
stimulera och utveckla arbetet med forskningsinfrastruktur. 

Forskningsfartyget R/V Svea har en fulltecknad plan för 2020, så SLU kan inte 
erbjuda fartygstid till alla som önskar hyra utan har varit tvungna att säga nej till 
vissa hyresgäster. 

Vidare arbete under 2020 
Som ovan beskrivits pågår hantering av de prioriterade riskerna till del i den 
ordinarie, löpande verksamheten. Nya åtgärder för att minska riskerna diskuteras, 
planeras, beslutas och implementeras i olika sammanhang. Det strategiska risk-
arbetet ska därför ses som en ständigt pågående process. 

Uppdrag ges till fakulteterna i anslagsfördelning att ta hänsyn till riskanalysen. I 
universitetsadministrationens verksamhetsplan har riskåtgärderna en tydlig hant-
ering; en ansvarig avdelning utses för respektive åtgärd. Åtgärderna följs upp två 
gånger per år, tillsammans med övriga uppdrag i verksamhetsplanen. 

3. Intern styrning och kontroll vid SLU – beslut och metoder 
Processen för intern styrning och kontroll vid SLU granskades av internrevisionen 
hösten 2013 (dnr SLU.ua.2013.1.1.1-4833). Internrevisionen konstaterade att 
universitetets arbete 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.  

Riskbedömningar på olika organisatoriska nivåer  
Arbetet med intern styrning och kontroll är reglerat i ett antal förordningar och 
bygger på att nå verksamhetsmålen genom en bra verksamhetsplanering som 
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ledningen ansvarar för och stödjer. Riskbedömningarna på SLU genomförs och 
drivs på två olika nivåer. Universitetsledningen gör en central 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. De kan eventuellt komma att ingå i den centrala 
riskbedömningen om riskerna bedöms vara av generell karaktär eller tillräckligt 
allvarliga för att påverka hela universitetet. 

Årsprocess för intern styrning och kontroll inom SLU 
Vart tredje år genomför fakulteter, universitetsadministration och 
universitetsledning diskussioner/workshops för att bedöma vilka risker som finns 
för att verksamhetens mål inte kommer att uppnås samt bestämma vilka 
riskåtgärder som ska vidtas. Den universitetsgemensamma 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 nästföljande år och följs upp inom 
universitetsadministrationen tre gånger per år. Styrelsen fastställer 
årsredovisningen i februari och gör i samband med det en bedömning om den 
interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.  

Årscykeln för intern styrning och kontroll är anpassad så att riskåtgärder som 
kräver extra resurser ska kunna hanteras i anslagsfördelningen.  

För att skapa både kontinuitet och effektivitet i riskhanteringen genomförs den 
tidigare beskrivna fördjupade riskanalys vart tredje år. 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 även prioriteras vid uppdateringen.  

4. Regelverk för intern styrning och kontroll 
Ledningens ansvar 
Sedan den 1 januari 2008 gäller särskilda bestämmelser för myndigheters arbete 
med intern styrning och kontroll (ISK)2.  Bestämmelserna är sammanfattningsvis 
följande:  

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till  
• att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som 

följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen,  
• att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt  
• att myndigheten hushållar väl med statens medel3 

                                                      
2 Se myndighetsförordningen (2007:515), förordningen om intern styrning och kontroll 
(2007:603) och högskoleförordningen (1993:100) 
3 Myndighetsförordningen, 3 § 
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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”. 

Att den interna styrningen och kontrollen är ”betryggande” innebär att 
ledningen med rimlig säkerhet säkerställer att myndigheten fullgör sina 
uppgifter, når sina mål och hanterar sina uppdrag. På så sätt fullgör också 
ledningen sitt ansvar för hela verksamheten. I en organisation där 
beslutanderätt och arbetsfördelning delegeras inom verksamheten innebär 
betryggande intern styrning och kontroll att myndighetsledningen kan 
förlita sig på att det system som finns för att planera, genomföra och följa 
upp verksamheten ger en rättvisande och tillförlitlig bild.6 

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 

                                                      
4 Högskoleförordningen, 2 kap. 2 § 
5 Förordning om intern styrning och kontroll, 2§ 
6 ESV 2012:46 Ansvaret för intern styrning och kontroll 
7 I förordningen för intern styrning och kontroll och Ekonomistyrningsverkets allmänna råd 
och föreskrifter till förordningen 
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• 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. 

 
För utförligare beskrivning av regelverk och övergripande processer hänvisas till 
förordningen och övriga refererade texter. 
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