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1 Bakgrund och samband 

1.1 Bakgrund 
Stockholms universitet är ett av Sverige största lärosäten och omsätter cirka 5 miljarder kronor. 
Universitetet är organiserat i två vetenskapliga områden, fyra fakulteter, 56 institutioner och centra 
samt 12 förvaltningsavdelningar. Universitetet är till sin struktur decentraliserat vilket ställer krav på 
ett väl fungerande verksamhetsstöd inom och mellan alla organisatoriska nivåer.   

 
Riksrevisionen har i sina granskningar riktat kritik mot brister i universitetets interna styrning och 
kontroll inom det ekonomiadministrativa området vilket även beskrivs i universitetets riskanalys. 
Synpunkter på behov av bättre rapporter och systemstöd samt tydligare ansvarsfördelning har även 
lyfts av medarbetare inom universitet. Det tidigare Översynsprojektet som genomfördes 2009-2010 
identifierade också bl.a. behov av ökad administrativ enhetlighet, tydlighet och samordning samt 
ökat stöd från centrala enheter. 
 
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. Den ekonomiska redovisningens övergripande syfte är dels 
att vara del av den information som ligger till grund för styrning av verksamheten, dels att ge 
rättvisande ekonomisk information till såväl externa som interna intressenter. 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. 
 
Universitetets nuvarande ekonomisystem, Raindance Classic, implementerades 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. 
 
Beställare av projektet, förvaltningschef Eino Örnfeldt, beslutade 2018-02-01 att starta projektet. 
Projektet är ett universitetsgemensamt projekt och kommer att involvera medarbetare inom olika 
nivåer och funktioner. 

1.2 Samband med andra organisationer och projekt 
Projektet är en förstudie inför efterföljande införandeprojekt som i sin tur ska bidra till att genomföra 
eventuella förändringar i universitetets ekonomimodell samt kravställa, upphandla och implementera 
ett eller flera nya ekonomiadministrativa system. 
 
Projektet ägs av Ekonomiavdelningen, men kommer att involvera hela universitetet inom olika 
organisatoriska nivåer och funktioner. Samtliga berörda förväntas avsätta tid och resurser i 
framtagande av underlag för att säkerställa projektmålet. Dessutom kommer projektet att inhämta 
lärdomar och erfarenheter från andra lärosäten och andra projekt som genomförts på universitetet. 
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1.3 Framgångsfaktorer 
Förutsättningar för att projektet ska vara framgångsrikt är att: 

• universitetets ledning står bakom projektet 
• medarbetare inom olika organisatoriska nivåer och funktioner inom universitetet ges 

förutsättningar att medverka samt bidrar i projektet 
• en samsyn kring behov och prioriteringar nås inom universitetet 
• vägval inom projektet dokumenteras och bevaras 
• erforderliga personella och finansiella resurser avsätts till projektet 
• projektet samlar in lärdomar och erfarenheter från andra lärosäten och projekt 
• projektets syfte och mål förankras inom universitetet. 

2 Syfte och mål  

2.1 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.  

2.2 Projektets mål 
Projektets mål är att senast den 12 december 2019 sammanställa en utvärdering av universitetets 
ekonomimodell och ekonomiadministrativt systemstöd till efterföljande införandeprojekt. 
 
Mer specifikt innebär det att projektet bl.a. ska: 

• göra en översyn av universitetets redovisningsplan och identifiera förändringar med 
målsättning att den är aktuell, ändamålsenlig och flexibel utifrån externa krav och interna 
behov  

• kartlägga ekonomiadministrativa processer och rutiner inom universitetet och identifiera 
förbättringar med målsättning att de utgör ett väl fungerande ekonomiadministrativt 
verksamhetsstöd 

• kartlägga universitetets nuvarande ekonomiadministrativa system och identifiera krav och 
behov med målsättning att systemstödet är användarvänligt, tillförlitligt och säkert samt 
stödjer ekonomimodellen. 

2.2.1 Omfattning och avgränsningar, systemstöd 

Projektet omfattar ekonomiadministrativa system som inom universitetet används för löpande 
redovisning, bokslut, kund- och leverantörsfakturor, e-handel, budgetering och uppföljning. 
 
Projektet omfattar inte system som hanterar följande:  

• Lokalbokning (TimeEdit) 
• Bemanningsplanering (PlanEdit) 
• Personal- och lönehantering (Primula (personal- och lönehantering) 
• Beslutsstöd (IVS) 
• Avtalsdatabas för upphandling 
• Inköpsportal (WISUM) 
• Order- och lagerhantering 

 
Projektet kartlägger dock integrationer till de system som inte omfattas enligt ovan. 
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2.2.2 Omfattning och avgränsningar, övrigt 

Projektet ansvarar inte för att uppdatera process- och rutinbeskrivningar i mallar och lathundar på 
medarbetarwebben, t.ex. Ekonomihandboken. 

2.3 Projektmålets prioritering 
Mot bakgrund av att nuvarande ekonomisystem är föråldrat och att ekonomimodellen behöver 
utvärderas innan det är möjligt att fastställa krav på nya ekonomiadministrativa system, är projektets 
prioritering främst det resultat som kommer att levereras, följt av tidpunkt för leverans.  
 
Prioritering:  0,5 Resultat  0,3 Tidpunkt  0,2 Kostnad   

2.4 Projektets leveranser och mottagare 
Projektet innehåller följande leveranser (L) för genomförandet av projektet: 
 

Lev 
nr 

Leveransobjekt Mottagare Leverans Tidpunkt 

L1 Utkast projektplan. 
Underlag av för- och nackdelar 
med att gå vidare med avrop 
eller egen upphandling av 
ekonomiadministrativa system. 

Styrgrupp Skriftlig leverans 
inför styrgrupps-
möte. 

inför styrgruppsmöte 
2018-09-17 
 

L2 Sammanställning av utvalda 
lärosätens ekonomimodell och 
ekonomiadministrativa system. 

Styrgrupp Skriftlig leverans 
inför styrgrupps-
möte. 

inför styrgruppsmöte 
2019-06-13 

L3 Underlag för utskick av remiss 
avseende identifierade behov 
av förändringar i universitetets 
ekonomimodell och behov av 
ekonomiadministrativt 
systemstöd. 

Styrgrupp Skriftlig leverans 
inför styrgrupps-
möte. 

inför styrgruppsmöte 
2019-08-27 

L4 Utskick av remiss. Prefekter/motsv, 
avdelningschefer 
inom förvaltningen 

Skriftlig 
leverans. 

september 2019 

L5 Sammanställning av svar från 
remiss. 

Styrgrupp 
 
 
 
Prefekter/motsv, 
avdelningschefer 
inom förvaltningen 

Skriftlig leverans 
inför styrgrupps-
möte. 
 
Skriftlig 
leverans. 

inför styrgruppsmöte 
2019-11-22 
xx 
 
december 2019 

L6 Slutrapport Styrgrupp 
 

Skriftlig leverans 
inför styrgrupps-
möte. 

inför styrgruppsmöte 
2020-02-21 
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3 Förutsättningar, mallar och tidsplan  

3.1 Förutsättningar 
Dokumenterade processer och rutiner för hantering av ekonomiska händelser inom universitetet är 
inte tillräckligt uppdaterade och saknas inom vissa områden. Riksrevisionen har också i sina 
granskningar, förutom det som beskrivits inledningsvis, iakttagit att det saknas dokumenterade 
ekonomiadministrativa processer, i synnerhet avseende hantering av projekt finansierade med 
externa medel. Till skillnad från andra lärosäten som genomfört liknande översyn behöver projektet 
lägga mer tid på att kartlägga och dokumentera de ekonomiadministrativa processerna och rutinerna 
då detta inte har prioriterats tidigare. Till följd av att universitetet har haft hög personalomsättning på 
nyckelpersoner inom det ekonomiadministrativa området saknas inom vissa delar historik och 
kontinuitet. 
 
Eftersom ekonomiadministrativ personal inom universitetet kommer att medverka i arbets- och 
referensgrupper kommer dialog med dessa att vara begränsad under boksluts- och budgetarbete 
vilket projektet behöver ta hänsyn till. 

3.2 Påverkan från andra projekt och externa intressenter 
Andra stora projekt som pågår eller påbörjas inom universitetet under projekttiden kan påverka 
medarbetares möjlighet till medverkan i projektet.  
 
I dagsläget hanterar Statens servicecenter cirka 160 myndigheters administration inför framför allt 
ekonomi, lön och HR. Centret byggde till en början på frivillighet. Från och med 2019 ska Statens 
servicecenter driva de statliga servicekontoren som vänder sig till medborgare, företagare och 
nyanlända som behöver stöd och service från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten eller 
Skatteverket. Projektet behöver bevaka utvecklingen av centrets uppdrag och dess påverkan på 
universitetet. 

3.3 Mallar 
Projektet använder sig av dokumentmallar från PPS (Praktisk projektstyrning) avseende projektplan, 
tidsplan, rollbeskrivningar, kommunikationsplan och risklista. För att passa projektet har vissa 
korrigeringar och förtydliganden gjorts från de ursprungliga mallarna. 

3.4 Aktiviteter och tidsplan 
Projektet startade den 15 mars 2018 och beräknas pågå till den 31 december 2019.  
 
Under perioden mars till september 2018 har projektet arbetat med förberedelser genom inledande 
kravdialog med och information till medarbetare inom universitetet, omvärldsbevakning samt 
utredning av resursbehov för projektets genomförande.  
 
Den största delen av tiden för projektets genomförande kommer projektet att avsätta till fortsatt och 
mer grundlig omvärldsbevakning samt kartläggning och utvärdering av universitetets 
ekonomiadministrativa processer och rutiner i dialog med medarbetare inom universitetet. Översyn 
och utvärdering av universitetets redovisningsplan kommer att fortgå under större delen av 
projekttiden och stämmas av mot externa krav och interna behov. För att kunna utvärdera 
ekonomimodellen och ekonomiadministrativa system kommer projektet att inhämta information från 
andra lärosäten och en översyn av ekonomiadministrativt systemstöd som finns på marknaden. 
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För att alla institutioner/motsvarande ska ges möjlighet att lämna synpunkter på fortsatta åtgärder 
och prioriteringar kommer projektet att genomföra ett remissförfarande vilket planeras till hösten 
2019. 
 
En tidsplan för aktiviteterna redovisas i bilaga 1. 

3.5 Milstolpar och beslutspunkter  
Planerade milstolpar (MS) och beslutspunkter (BP): 
 

Datum MS BP Beskrivning 

2018-02-01 MS1 BP1 Beslut att starta projektet och initiera förberedelserna. 
styrgruppsmöte 
2018-04-20 

 BP2 Beslut om projektets inriktning/omfattning.  

styrgruppsmöte 
2018-06-11 

 BP5 Beslut att fortsätta eller förändra projektåtagandet. 

styrgruppsmöte 
2018-09-17 
 

MS2 BP3  
 
 
BP4 
BP5 

Beslut att fastställa projektplanen och bilagor. 
Inriktningsbeslut att gå vidare med avrop eller egen 
upphandling av ekonomiadministrativa system. 
Beslut att starta genomförandet. 
Beslut att fortsätta eller förändra projektåtagandet. 

styrgruppsmöte 
2018-12-14 

 BP5 Beslut att fortsätta eller förändra projektåtagandet. 
 

styrgruppsmöte 
2019-03-22 

 BP5 Beslut att fortsätta eller förändra projektåtagandet. 

styrgruppsmöte 
2019-06-13 

 BP5 Beslut att fortsätta eller förändra projektåtagandet. 

styrgruppsmöte 
2019-08-27 

 BP5 
BP6 

Beslut att fortsätta eller förändra projektåtagandet. 
Beslut att godkänna underlag för utskick av remiss. 

styrgruppsmöte 
2019-11-22 

 
MS3 

BP5 
BP6 

Beslut att fortsätta eller förändra projektåtagandet. 
Beslut att godkänna sammanställningen av remissvaren. 

styrgruppsmöte 
2020-02-21 

 BP7 
 
BP8 

Beslut att överlämna översynsprojektets resultat till 
införandeprojektet. 
Beslut att avsluta projektet. 

4 Organisation och resurser 

4.1 Projektorganisation och roller 
De resurser som projektet erfordrar avser främst personella resurser. I projektets genomförande 
kommer projektet att bemannas med 2,8 heltidsekvivalenter.  
 
Projektet har identifierat behov av sammanlagt fyra delprojektledare. Projektledare och biträdande 
projektledare arbetar heltid i projektet och kommer även att ha rollen som delprojektledare. Det finns 
även behov av en delprojektledare inom systemförvaltning om 20 procent och en delprojektledare 
inom budgetering och uppföljning om 20 procent.  
Delprojektledarna kommer att involvera medarbetare inom universitetet i arbetsgrupper som främst 
avser att kartlägga och identifiera förbättringar inom ekonomiadministrativa processer och rutiner. Till 
det behöver projektet stöd i processkartläggningar om 40 procent. Arbetsgruppernas resultat 
kommer att stämmas av med referensgrupper.  
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Projektledning, delprojektledare och processtöd utgör projektgruppen. Analysstöd avser stöd till 
projektledning och vid behov till styrgrupp, t.ex. för att bedöma om projektets arbetssätt leder till att 
projektets mål förverkligas. 
 
Bild projektorganisation 
 

För att nå projektets mål krävs att medarbetare i referensgrupper och arbetsgrupper medverkar och 
avsätter tid för projektets genomförande. Vid behov kommer extern konsult att avropas för att stödja 
genomförandet av projektet och planera inför ett eller flera kommande införandeprojekt. 
 
En rollbeskrivning med ansvar och befogenheter redovisas i bilaga 2. 

4.2 Resurser 
Projektet hyr ett rum mellan B- och C-huset (B4114) som har utrustats med adekvat inredning. 
Projektrummet ska sägas upp minst 12 månader innan utflytt. Annan utrustning följer med till 
införandeprojektet. Projektledningen förväntas i dagsläget att medverka i införandeprojektet. 

5 Arbetsformer 

5.1 Kvalitetssäkring och kravdialog 
Synpunkter på prioriteringar och behov av förändringar i ekonomimodellen samt behov av 
ekonomiadministrativt systemstöd inhämtas genom bl.a. workshops och processkartläggningar med 
medarbetare i arbetsgrupper. Delprojektledare informerar och stämmer av arbetsgruppernas resultat 

Styrgrupp
Eino Örnfeldt

ordförande och beställare
Åsa Borin

Pia Grankvist
Marie Högström

Barbro Blehr
Sven Mannervik
Tuija Lehtonen

Viktoria Arwinge

Delprojektledare
för arbetsgrupper

Delprojektledare
för arbetsgrupper

Delprojektledare 
för arbetsgrupper

Delprojektledare 
för arbetsgrupper

Referensgrupper

Projektledning
Karolina Pihlblad, projektledare

Linda Hedström, bitr. projektledare

Projektägare
Pia Grankvist

Analysstöd 

Processtöd 



 
  9 (12) 

 
 

 
 

med referensgrupper. En grundläggande förutsättning för förändringar är de externa krav som finns 
inom det ekonomiadministrativa området. Projektets arbetssätt och tidsplan stäms löpande av med 
projektägaren för att säkerställa att projektet når målet.  
 
Alla institutioner/motsvarande ges möjlighet att ge synpunkter på projektets förslag på förbättringar 
och prioriteringar genom ett remissförfarande.  

5.2 Leverans vid styrgruppsmöten 
Leveransobjekten lämnas skriftligen till styrgruppen 3-5 arbetsdagar innan planerade 
styrgruppsmöten.  
 
Projektledaren redovisar på styrgruppsmöten även statusuppdateringar i form av ändringar eller 
avvikelser från: 

• tidsplanen 
• kommunikationsplanen 
• risklistan 
• projektbudgeten. 

5.3 Kommunikation och information 
Projektets kommunikationsmål är att öka kännedomen om och förståelse för nyttan med projektet 
genom att känna till orsakerna till varför projektet genomförs, att det involverar medarbetare inom 
olika organisatoriska nivåer och funktioner samt att det på sikt kommer att innebära förändringar 
inom det ekonomiadministrativa området. 
 
Projektets budskap är att projektet syftar till att:  
 

• förenkla 
• förtydliga 
• förbättra  

 
…ekonomiadministrativa processer, rutiner och systemstöd för universitetet som helhet. 
 
Projektet har identifierat tre typer av målgrupper som projektet aktivt behöver involvera, 
kommunicera med och/eller informera. Den största delen av projektets kommunikation sker 
muntligen genom workshops, avstämningsmöten och informationsmöten. För att ge alla 
medarbetare inom universitetet möjlighet att få information och ge synpunkter kommer information 
om projektet finnas på medarbetarwebben med kontaktuppgifter till projektledningen.  
 
En kommunikationsplan med mål och aktiviteter redovisas i bilaga 3. 
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5.4 Administrativa rutiner 
Medarbetare i projektgruppen omkonteras i personalsystemet till ett internprojekt som är upplagt på 
Ekonomiavdelningen. Andra medarbetare inom projektet förväntas delta inom sin ordinarie tjänst.  
Allt material dokumenteras i en gemensam mapp på Box som projektägare och projektgruppen har 
behörighet till. 

6 Risker 
 
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. 
 
En risklista med åtgärdsförslag redovisas i bilaga 4.  

7 Projektbudget 
 
Projektets budget avser perioden 15 mars 2018 till 31 december 2019.  
 
Projektets budget uppgår till 5 miljoner kronor och består till största delen av lönekostnader för 
projektgruppen (projektledning och delprojektledare). Finansiering av projektet kommer att ske ge 
genom särskilt beslut. 
 

Kostnad  Belopp (tkr) Finansiering 
Lönekostnader (projektgrupp) 4 250 Särskilt beslut 
Lokalkostnader 200 Särskilt beslut 
IT- och konsultkostnader 200 Särskilt beslut 
Kommunikationsinsatser 200 Särskilt beslut 
Övrig drift, resor, konferenser m.m. 150 Särskilt beslut 
Summa 5 000  
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Definitioner 
 

Ekonomiadministrativa processer och rutiner 
Ekonomiadministrativa processer och rutiner avser processer och rutiner för ekonomisk planering, 
redovisning och uppföljning inom universitetet. 
 
Ekonomiadministrativa system 
Med ekonomiadministrativa system avses universitetets ekonomisystem, budget- och 
uppföljningssystem samt e-handelstjänst som utgör systemstöd till ekonomimodellen. 
 
Ekonomimodell 
Universitetets ekonomimodell speglar universitetets organisation och verksamhet genom att beskriva 
hur ekonomisk planering, redovisning och uppföljning sker och inom vilken organisatorisk nivå utifrån 
externa krav och interna behov. En central del i ekonomimodellen är redovisningsplanen (se nedan). 
 
Externa krav och externa intressenter 
Med externa krav avses legala krav såsom regelverk och förordningar (t.ex. Förordning om 
myndigheters bokföring, Förordning av myndigheters årsredovisning och budgetunderlag) samt 
andra externa intressenters krav (t.ex. krav på statistik till SCB, UKÄ, SUHF m.fl. och finansiärers 
återrapporteringskrav). Externa intressenter avser sådana intressenter som inte organisatoriskt finns 
inom universitetets organisation. 
 
Intern styrning och kontroll  
Enligt förordningen om intern styrning och kontroll ska myndigheter som lyder under 
internrevisionsförordningen ha en process för intern styrning och kontroll. Enligt 
myndighetsförordningen ansvarar myndighetsledningen för att säkerställa att denna process 
fungerar på ett betryggande sätt. Kraven i myndighetsförordningen beskriver att myndighetens 
verksamhet ska bedrivas effektivt, enligt gällande rätt och andra förpliktelser som följer av Sveriges 
medlemskap i EU, med en tillförlitlig och rättvisande redovisning samt hushållar med statens medel. 
 
Interna behov och interna intressenter 
Med interna behov avses behov inom universitetet, t.ex. för att säkerställa att externa krav efterlevs, 
för att uppnå en ekonomisk rättvisande bild inom olika delar internt inom universitetet och för att 
ekonomisk hantering ska ske på ett effektivt och enkelt sätt. Interna intressenter avser sådana 
intressenter som organisatoriskt finns inom universitets organisation (t.ex. prefekter/motsvarande, 
forskare, administrativa chefer, projekthandläggare och ekonomihandläggare). Projektet har 
identifierat fyra grupper av intressenter varav tre har identifierats som målgrupper som projektet 
aktivt behöver involvera, kommunicera och informera (se närmare projektets Kommunikationsplan i 
bilaga 3). 
 
Motpartsredovisning 
I staten finns regler och rutiner för motpartsredovisning som syftar till att mellanhavanden mellan 
myndigheter ska kunna elimineras korrekt när årsredovisningen för staten upprättas. 
Motpartsredovisningen innebär att myndigheten specificerar vilken annan myndighet 
mellanhavandet avser och i vissa fall stämmer av informationen med motparten (d.v.s. den andra 
myndigheten). 
 
Redovisningsplan 
Utifrån Ekonomistyrningsverkets definition används myndigheters redovisningsplan för att 
klassificera ekonomiska händelser och den ekonomiska ställningen. Redovisningsplanen är en 
modell för klassificering av redovisningsdata. Redovisningsplanen består av två delar: kontoplan och 
objektplan. Kontoplanen klassificerar typer av ekonomiska händelser och balansposter, t.ex. inköp 
av kontorsmateriel eller myndighetens kundfordringar och används främst för den externa 
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redovisningen (externa krav). Objektplanen beskriver en myndighets verksamhet i organisatorisk och 
funktionell struktur och används i första hand för den interna redovisningens behov (interna behov). 
 
SUHF-modellen 
Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, SUHF, beslutade 2007 att rekommendera 
medlemmarna att införa en redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader, den s.k. SUHF-
modellen. Syftet med modellen är att den ska leda till rättvisande redovisning och kalkylering samt 
även medverka till uppföljning av full kostnadstäckning vid högskolornas olika verksamheter. 

Utgåvehistorik  
 
Utgåva Kommentar Datum 
1.0 Utkast (arbetsmaterial) 2018-04-20 
2.0 Nytt utkast  2018-09-17 
3.0 Fastställd av styrgrupp 2018-09-17 
4.0 Reviderad av styrgrupp (avgränsning) 2019-03-22 
5.0 Reviderad av styrgrupp (leveransobjekt) 2019-11-22 

Bilagor 
  
Bilaga Utgåva Dokumentnamn Datum 
1 1.0 Tidsplan 2018-09-17 
2 2.0 Rollbeskrivning 2018-09-17 
3 2.0 Kommunikationsplan 2018-09-17 
4 1.1 Risklista 2019-03-22 

Referenser 
 

Ref.nr Dokumentnamn Datum, diarienummer 
1 Strategier för Stockholms universitet 2015-2018 2014-12-05, dnr SU FV-3511-14 
2 Åtgärdsplan för Stockholms universitet 2017-2018 2017-01-16, dnr SU FV-1.1.2-1253-16 
3 Förvaltningschefsbeslut om att starta projektet 2018-02-01, dnr SU FV-2.2.2-0397-18 
4 Projektdirektiv  2018-02-01, dnr SU FV-2.2.2-0397-18 
5 Riskanalys för Stockholms universitet 2018 2017-12-01, dnr SU FV-1.1.2-3387-17 
6 Översynsprojektet 2009-09-29, dnr SU 301-0253-09 
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