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1. Beställare (Eino Örnfeldt) 
Ansvar 

 Definiera och ansvara för effektmål  

 Värdera behov av förändring och hantera konsekvenser i den verksamhet som påverkas 

 Beställa och finansiera framtagningen av resultat som bidrar till effektmål  

 Upprätta eventuella avtal 

 Mäta, utvärdera och rapportera status för nyttorealiseringen 

Befogenhet  

 Utfärda förfrågan och ingå avtal 

 Hantera eventuell affärsrelation 

 Äga, förvalta, underhålla och vidareutveckla projektets resultat 

2. Projektägare (Pia Grankvist) 
Ansvar 

 Bedöma och ansvara för nyttan för organisationen 

 Säkerställa finansieringen av projektet 

 Starta och säkerställa ett projekt som motsvarar beställarens förväntningar 

 Upprätta eventuella avtal 

 Utvärdera och ta hand om konsekvenser i organisationen 

 Utvärdera erfarenheter av projektet 

Befogenhet  

 Utfärda projektdirektiv 

 Starta projektet 

 Utfärda förfrågan och ingå avtal 

 Hantera eventuell affärsrelation 

 Avtala om resurser för projektledning, delprojektledare, analysstöd och referensgrupper 

 Förhandla med beställaren 

3. Resursägare för delprojektledare  
Ansvar 

 Säkerställa överenskommen tillgänglighet för delprojektledare  

 Säkerställa överenskommen kompetens för delprojektledare 

 Stödja delprojektledare 

 Ta hand om konsekvenser i den egna organisationen 

Befogenhet  

 Föreslå/tilldela delprojektledare 

 Godkänna eventuella åtagandebeskrivningar 

4. Resursägare för medarbetare i referensgrupper 
Ansvar 

 Förbereda för, och ta hand om, konsekvenser i den egna organisationen 

 Löpande stödja referensgruppsarbetet 

 Säkerställa överenskommen tillgänglighet för medarbetare i en referensgrupp 

 Säkerställa överenskommen kompetens för medarbetare i en referensgrupp 

Befogenhet  

 Föreslå/tilldela medarbetare i en referensgrupp 

 Delegera befogenheter till medarbetare i en referensgrupp 

 Godkänna eventuella åtagandebeskrivningar 
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5. Styrgrupp 
Ansvar 

 Styra projektet och fatta beslut, BP1-BP8, inom överenskomna ramar 

 Säkerställa att projektets resultat bidrar till effektmålet 

 Tillstyrka att projektet tillförs de resurser som krävs 

 Stödja projektledningen så att projektet kommer att nå målet 

 Kontinuerligt hålla sig informerad om projektets status 

 Ta beslut om ändring av projektet  

Befogenhet  

 Tillsätta analysstöd 

 Godkänna och ändra  
- projektplanen 
- krav- och lösningsbeskrivningen 

 Initiera projektanalyser 

 Godkänna leverans och överlämning 

 Avsluta projektet 

6. Projektledare, PL (Karolina Pihlblad) 
Ansvar 

 Genomföra projektet med resultat inom ramarna för projektdirektiv och projektplan samt enligt krav- och 
lösningsbeskrivning  

 Säkerställa att organisationen och arbetssättet är ändamålsenliga, dokumenterade och tydliga 

 Identifiera och införa förbättringar i arbetssättet 

 Rapportera och informera om projektläget till styrgruppen 

 Föreslå förändring av projektets åtagande till projektägare och styrgruppen 

 Vid behov avtala om resurser för projektmedarbetare i arbetsgrupper 

 Föredra ärenden och leveranser i styrgruppen inför beslutspunkter 
 
Befogenhet  

 Styra tilldelade personella och ekonomiska resurser 

 Vid behov föreslå förändring av projektets organisation 

 Initiera projektanalyser 

7. Biträdande projektledare, BPL (Linda Hedström) 
Ansvar  

 Biträda och stödja projektledaren att uppnå målet i projektet 

 Följa upp projektbudget 

 Följa upp tidsplan 

 Bevaka identifierade risker och åtgärder 

 Planera informationsinsatser inom universitetet 

 Upprätta och underhålla projektbiblioteket 

Befogenhet 

 Styra tilldelade personella resurser 

 Vid behov föreslå förändring av projektets organisation 

 Initiera projektanalyser 

 I samråd med projektledare och delprojektledare föreslå och införa rutiner för: 
- planering och uppföljning av tidsplan och projektbudget 

- informationsspridning 

- hantering av risker 

- ändringshantering 

 Hämta in uppgifter för att planera och följa upp projektet 

 Föra in och lämna ut information till och från projektbiblioteket  
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8. Processtöd 
Ansvar 

 Stödja projektledningen i att genomföra och dokumentera processkartläggningar 

 Ge förslag till alternativa arbetssätt 

Befogenhet  

 Genomföra processkartläggningar 

 I samråd med projektdeltagare och berörda föreslå förändrade processer och rutiner 

 Hämta in uppgifter för att planera och följa upp processer 

9. Delprojektledare, DPL 
Ansvar 

 Genomföra delprojektet inom ramen för projektplanen 

 Säkerställa att organisationen och arbetssättet är ändamålsenliga, dokumenterade och tydliga 

 Identifiera och införa förbättringar i arbetssättet 

 Rapportera och informera om delprojektets läge 

 Föreslå förändring av delprojektets åtagande 

Befogenhet  

 Styra tilldelade resurser i arbetsgrupper 

 Vid behov föreslå förändring av delprojektets organisation 

 Organisera arbetsseminarier/workshops 

10. Analysstöd 
Ansvar 

 Genomföra och dokumentera projektanalyser på överenskommet sätt 

 Bedöma om organisation och arbetssätt är lämpliga för projektet 

 Rapportera resultatet och möjligheten att lyckas till projektledning och styrgrupp 

 Behandla känslig information med diskretion  

Befogenhet  

 Genomföra projektanalys med tillgång till: 
- projektledningen 
- nyckelpersoner 
- dokumentation 

 Bedöma om projektets arbetssätt leder till att projektets mål förverkligas 

 Föreslå eventuella förbättringar i arbetssättet till projektledningen 

11. Referensgrupper 
Referensgrupperna är rådgivande och består av företrädare i verksamhet och stödverksamhet,  

t.ex. fakultetscontrollers/motsvarande, administrativa chefer, prefekter/motsvarande och forskare. 

Ansvar 

 Vara rådgivande avseende resultatets funktionella innehåll och användning 

 Successivt förankra resultatet inom sin respektive institution/motsvarande 

Befogenhet 

 Ge råd och förslag till resultatets utformning inom ramen för kravbeskrivningen 
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12. Arbetsgrupper 
Arbetsgrupperna leds av delprojektledare och består av användare inom olika nivåer och funktioner inom 

universitetet, t.ex. ekonomer, ekonomihandläggare, projektekonomer och administrativa chefer. 

Ansvar  

 Bidra med kunskap och erfarenhet i delprojekten 

 Medverka till att genomföra processkartläggningar och bidra med synpunkter på förbättringar utifrån 
kartläggningarna  

 Successivt förankra resultatet inom sin respektive institution/motsvarande 

Befogenhet 

 Ge råd och förslag till resultatets utformning inom ramen för kravbeskrivningen 


