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1 Bakgrund 
 

Universitetets ekonomimodell speglar universitetets organisation och verksamhet genom att beskriva 

hur ekonomisk planering, redovisning och uppföljning ska ske samt inom vilken organisatorisk nivå 

utifrån externa krav och interna behov. För att ekonomimodellen ska vara adekvat krävs att det finns 

aktualitet i modellen samt att de ekonomiadministrativa systemen på ett enkelt, tillförlitligt och säkert 

sätt kan processa och åskådliggöra den ekonomiska informationen. 

 

Nuvarande ekonomisystem, Raindance Classic, infördes år 1993 och har kontinuerligt uppdaterats 

genom åren. Universitetets nuvarande redovisningsplan infördes samma år och har sedan dess 

kompletterats med bl.a. motpartsredovisning och redovisningsmodell för direkta och indirekta 

kostnader, den s.k. SUHF-modellen. Raindance Classic är föråldrat och kommer i framtiden inte att 

underhållas av nuvarande systemleverantör. Därför behöver ett nytt ekonomisystem implementeras 

senast 1 januari 2022 vilket förutsätter att en utvärdering av nuvarande ekonomimodell och 

ekonomiadministrativa system, däribland ekonomisystemet, genomförs innan dess. 

 

Mot bakgrund av ovan har ledningen för universitetet funnit att en översyn av universitetets 

ekonomimodell för att förbereda inför val av nya ekonomiadministrativa system är strategiskt viktigt 

och finns därför med som en av åtgärderna som beskrivs i Strategier för Stockholms universitet 

2015-2018 och tillhörande åtgärdsplan. 

 

De främsta riskerna som projektet har identifierat är bristande information, kommunikation och 

förankring av projektet inom universitetet vilket innebär att projektet kommer att involvera 

medarbetare inom olika funktioner och nivåer samt att informera och kommunicera med målgrupper 

utifrån identifierade behov. 

2 Projektets syfte 
 

Projektet syftar till att skapa samsyn inom universitetet av vad som krävs av en väl fungerande 

ekonomimodell och ekonomiadministrativt systemstöd samt en förståelse för att förändringar på sikt 

kommer att genomföras. 

3 Projekt- och kommunikationsmål 

3.1 Projektets mål 

Projektets mål är att senast den 12 december 2019 sammanställa en utvärdering av universitetets 

ekonomimodell och ekonomiadministrativt systemstöd till efterföljande införandeprojekt. 

3.2 Kommunikationsmål 

Projektets kommunikationsmål är att öka kännedom om och förståelse för: 

 nyttan och omfattningen med projektet genom att medarbetare inom universitet känner till 

orsakerna till varför projektet genomförs 

 att det på sikt kommer att innebära förändringar inom det ekonomiadministrativa området. 
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4 Framgångsfaktorer i kommunikationen 
 

För att projektets kommunikation ska vara framgångsrik krävs att: 

 projektet löpande informerar om hur projektet fortskrider utifrån målgruppernas behov 

 projektet ger förutsättningar att löpande kommunicera och ha dialog kring synpunkter och 

behov inom olika nivåer och funktioner inom universitetet. 

5 Målgrupper och kommunikationskanaler  
 

Projektet har identifierat fyra grupper av intressenter varav tre (A-C) har identifierats som målgrupper 

som projektet aktivt behöver involvera, kommunicera med och/eller informera. Den fjärde gruppen 

(D) avser externa intressenter som har marginellt intresse för projektet och/eller sådana intressenter 

som projektet behöver information från. 

 A – Målgrupper att involvera 

 Målgrupper att involvera avser nyckelfunktioner inom olika organisatoriska nivåer och funktioner som 

påverkas i hög grad och ges möjlighet att påverka i projektet. Dessa involveras i styrgrupp, 

projektgrupp, referensgrupper och/eller arbetsgrupper och behöver aktivt bidra till projektet med 

kunskap och erfarenheter samt utvärdera förslag till förändringar. 

 

Målgrupp Frekvens/ 

tidpunkt 

Medverkan i projektet Kommunikations-

kanaler (exempel) 

Administrativa 

chefer/motsv. (urval) 

Löpande. 

Efter arbetsgruppers 

resultat. 

Löpande. 

Styrgrupp 

Referensgrupp 

 

Arbetsgrupper 

Styrgruppsmöten 

Avstämningsmöten 

 

Workshops, möten 

Ekonomer, ekonomi- 

och projekthandläggare 

m.fl. (urval) 

Löpande. Arbetsgrupper  Workshops, möten 

Fakultetscontrollers/ 

motsv. 

Efter arbetsgruppers 

resultat. 

Referensgrupp Avstämningsmöten 

Forskare (urval) Löpande. 

Efter arbetsgruppers 

resultat. 

Styrgrupp 

Referensgrupp 

Styrgruppsmöten 

Avstämningsmöten 

Ledning från APL, 

Ekonomiavdelningen 

och Personal-

avdelningen 

Löpande. 

Efter arbetsgruppers 

resultat. 

Styrgrupp 

Referensgrupp 

Styrgruppsmöten 

Avstämningsmöten 

Prefekter/motsv. 

(urval) 

Löpande. 

Efter arbetsgruppers 

resultat. 

Styrgrupp 

Referensgrupp 

Styrgruppsmöten 

Avstämningsmöten 

Projektägare och 

systemägare 

Löpande. 

Efter arbetsgruppers 

resultat. 

Styrgrupp 

Referensgrupp 

Styrgruppsmöten 

Avstämningsmöten 
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 B – Målgrupper att kommunicera med 

 Målgrupper att kommunicera med avser avdelningar inom förvaltningen med specifika intressen 

inom olika delområden, som i hög grad påverkas och vill kunna påverka. Dessa kommer projektet att 

kommunicera med inom specifika delområden inom vilka målgrupperna aktivt behöver bidra med 

kunskap och erfarenheter. 

 

Målgrupp Delområde Frekvens/ 

tidpunkt 

Kommunikations-

kanaler (exempel) 

Avdelningen för 

arkiv och 

registratur 

Arkivering av räkenskapsmaterial m.m. Hösten 2018- 

Våren 2019 

Dialoger, möten 

Avdelningen för 

forskningsstöd 

Hantering av extern forskningsfinansiering. Hösten 2018- 

Våren 2019 

Dialoger, möten 

Fastighets-

avdelningen 

Order- och lagerhantering, hantering av 

bostadslägenheter, anläggningar, 

internfakturering, hantering av 

lokalkostnader m.m. 

Hösten 2018- 

Våren 2019 

Dialoger, möten 

IT-avdelningen Systemförvaltning, drift, IT-arkitektur, 

informationssäkerhet m.m. 

Hösten 2018- 

Våren 2019 

Dialoger, möten 

Områdeskanslier Processer och rutiner för budgetering och 

uppföljning. 

Hösten 2018- 

Våren 2019 

Dialoger, möten 

Personal-

avdelningen 

Hantering av semesterlöneskuld, utlägg 

m.m. 

Hösten 2018- 

Våren 2019 

Dialoger, möten 

Samverkans-

avdelningen 

Hantering av kundfakturor m.m. Hösten 2018- 

Våren 2019 

Dialoger, möten 

Student-

avdelningen 

Hantering av studieavgifter, 

högskoleprovet m.m. 

Hösten 2018- 

Våren 2019 

Dialoger, möten 

 C – Målgrupper att informera 

 Målgrupper att informera avser grupper av mottagare med behov av löpande information om 

projektet. Dessa målgrupper kommer projektet att informera, i huvudsak muntligen, vid olika tillfällen 

för att öka målgruppernas medvetenhet om projektets syfte och mål samt ge möjlighet till att bidra 

med kunskap och erfarenheter. 

 

Målgrupp Frekvens/tidpunkt Kommunikations- 

kanaler (exempel) 

Administrativa chefer Löpande. Forum för administrativa 

chefer 

Avdelningschefer inom 

universitetsförvaltningen 

Vid start av genomförande. Vid utskick av remiss. Chefsmöten 

Dekaner Vid start av genomförande. Vid utskick av remiss. Prefektmöten 

Ekonomer, ekonomi- 

och projekthandläggare 

m.fl. 

Löpande. Ekonomidagar, 

Bokslutsdagar, 

Fakultetsnätverksträffar. 
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Målgrupp Frekvens/tidpunkt Kommunikations- 

kanaler (exempel) 

Fackliga organisationer Vid start av genomförande. Vid utskick av remiss. MBL 

Inköpskoordinatorer Vid start av genomförande. Vid utskick av remiss. Inköpsnytt 

Internrevisionen Löpande. Möten 

Medarbetare inom 

universitetet 

Vid start av genomförande. Vid utskick av remiss. Medarbetarwebben, 

Universitetsnytt, 

Universitetets lednings-

information,  

Notiser för medarbetare, 

Upptakt 

Personal- och 

lönehandläggare 

Vid start av genomförande. Vid utskick av remiss. Kontaktpersonsträffar 

Prefekter/motsvarande  Vid start av genomförande. Vid utskick av remiss. Prefektmöten 

Riksrevisionen Löpande. Möten 

Universitetets ledning Vid start av genomförande. Vid utskick av remiss. Ledningsmöten 

 D – Övriga externa intressenter  

Övriga externa intressenter avser sådana som har marginellt intresse för projektet och/eller sådana 

intressenter som projektet behöver information från. 

 

Externa intressenter Syfte Frekvens/ 

tidpunkt 

Kommunikations- 

kanaler (exempel) 

Andra lärosäten och 

myndigheter 

Inhämta lärdomar och 

erfarenheter. 

Hösten 2018- 

Våren 2019 

Nätverksträffar, dialoger, 

möten 

Ekonomistyrningsverket 

(ESV) 

Bevaka information om eventuella 

förändringar av legala krav samt 

övrig omvärldsbevakning. 

Löpande Seminarier, information på 

ESV:s hemsida 

Statens servicecenter 

(SSC) 

Bevaka information om utökat 

uppdrag. 

Löpande Information på SSC:s 

hemsida, dialog med andra 

lärosäten 

Systemleverantörer Omvärldsbevakning systemstöd. Våren 2019 Dialoger, möten 

6 Kommunikationsansvar 
 

Förutom det kommunikationsansvar som beskrivs i universitetets kommunikationspolicy och 

handläggningsordning för kommunikation, ansvarar projektledningen för att involvera, kommunicera 

med och informera projektets målgrupper utifrån identifierade behov. 

  



 
  7 (7) 

 

 

 
 

7 Budskap 
 

Projektets budskap är att projektet syftar till att:  

 

Förenkla 
Förtydliga 
Förbättra  

 

…ekonomiadministrativa processer, rutiner och systemstöd för universitetet som helhet. 

8 Kommunikationsstöd och budget 
 

Projektet kommer att behöva strategiskt kommunikationsstöd från Sektionen för kommunikation för 

information på medarbetarwebben och informationsmaterial. 

 

Kostnader för kommunikationsinsatser, förutom för projektgruppen, budgeteras till 200 tkr och avser 

främst uppbyggnad av information på medarbetarwebben, kommunikationsstöd i form av arbetstid 

och framställande av informationsmaterial. 

9 Utvärdering av kommunikationen 
 

Kommunikationsinsatserna ska utvärderas med hjälp av strategiskt kommunikationsstöd från 

Sektionen för kommunikation och vara en stående punkt på möten i projektgruppen. 

Utgåvehistorik för dokumentet 
 

Utgåva Datum Kommentar 

1.0 2018-09-17 Första utkast 

2.0 2018-09-17 Fastställd av styrgrupp 

Referenser 
 

Ref.nr Dokumentnamn Datum, diarienummer 

1 Kommunikationspolicy och handläggningsordning 

för kommunikation vid Stockholms universitet 

2016-12-22, dnr SU 301-0180-10 

 


