
Välkommen till IT-arenan!
2021-04-08

Några ord innan vi startar
• Mötet spelas in
• Stäng gärna av mikrofonen

• Chatta gärna dina frågor. Moderator hanterar och bryter in i 
presentation om lämpligt

• Öppen frågestund efter varje presentation



Agenda

● Välkomna!
● Målarkitektur (20 min) – Eric Lindström
● Strategisk verksamhetsutveckling (20 min) – Magnus Klack och Ulf Färjare
● Arbetsplatstjänsten (25 min) – Mårten Johansson m.fl.

● Paus 10 minuter

● Upphandling av servrar mm (25 min) – Mårten Johansson samt Camilla Holm 
och Akram Khammari från Inköps- och upphandlingssektionen

● Kort statusuppdatering av viktigare projekt (10 min)
- MS365 – Joakim Berg
- IT-accessen – Björn Bjurfors
- SULIS – Björn Bjurfors (Stockholms universitets ledningssystem för informationssäkerhet)

● Avrundning
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Strategisk verksamhetsutveckling

IT-arenan, 8 april 2021
Magnus Klack och Ulf Färjare 



Förmågekartläggning
Diskussionsunderlag gällande förmågekarta för strategiskt arbete



Förmågekartan kan användas för strategiskt arbete och 
leda till att nå strategiska mål

● Kartlägg och säkerställ att rätt förmågor är representerade för 
Stockholms universitet.

● Tydligt påvisa användningsområdet och hur vi tillämpar 
förmågekartläggningen inom strategiskt arbete.



Arbetsgrupp

● Ulf Färjare, IT-arkitekt, IT-avdelningen

● Malin Cederth Wahlström, Verksamhetsutvecklare, Ledningssekretariatet

● Sabina Anderberg, Verksamhetsutvecklare, Universitetsbiblioteket

● Cathrine Waldenvik, Förvaltningsledare, Fastighetsavdelningen

● Johanna Belzacq, gruppledare, Studentavdelningen

● Representanter från hela arkitekturgruppen



Definitioner

Förmågor

En förmåga är något som levererar värde, 

och som definierar vad en organisation behöver 

kunna göra för att framgångsrikt uppnå 

strategiska mål. Förmågor är de viktigaste 

byggstenarna i verksamheten, unika och 

oberoende av varandra, och tenderar att vara 

stabila över tid.

Värdeströmmar

● En värdeström grupperar förmågor

● En värdeström kopplar samman områden med 

organisationens värdeskapande aktiviteter.

● Effektivaste sättet att hitta värdeströmmar är att förstå 

att det kan finnas olika mottagare av slutvärdet som 

levereras. Rekommendationen är att identifiera & 

organisera värdeströmmarna med slutvärdemottagare.

Värdeströmmar

Förmågor



Ett branschperspektiv på universitets värdekedja avseende 
värdeströmmar 

Värdemottagare

Studenter

Samhälle
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a Värdeströmmar

Förmågor

Forskare
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Beskrivning av SU:s värdeströmmar

Forma 
institutioners 

forskning

Facilitera
kursplans-

arbete

Utforma 
student-
tjänster

Hantera 
akademisk 

administration 

Leverera 
student-
tjänster

• Leverans av studenttjänster sker efter 
kursplansframtagandet, studenttjänster 
och akademisk administration.

• Värdeströmmen innefattar leverans av 
allt sådant som främjer studenters 
framgång, t.ex. program, kurs, 
kursplansleveranser, universitetsenade 
insatser samt student- och 
alumnitjänster

• Forma institutionernas forskning sker i 
nära samspel med utbildningen, vilket 
stärker såväl hög kvalitet som ständig 
utveckling.

• Med forskningen som bas och rätt 
prioritet skapas ett brett 
utbildningsutbud på adekvat nivå för 
att svara upp mot samhällets och 
regionens behov. 

• Värdeströmmen involverar alla delar av 
forskningslivscykeln från planering till 
resurstillsättning, leverans, publicering 
och kommersialisering.

• Facilitera kursplansarbete är den 
värdeström där kursinnehållet utvecklas 
och utformas för att uppnå ett förväntat 
studieresultatet.

• Kursplansframtagande innefattar 
kursplanering, utformning, ekonomi,  
ackreditering och instruktionshantering.

• Utforma och utveckla 
studenttjänster syftar till att ge 
studenter tillgång till de resurser 
som behövs för att lyckas med 
sina studier, exempelvis, 
studenthälsa, sociala tjänster, 
boende och studietekniker.

• Värdeströmmen innehåller 
tjänsternas livscykelhantering, 
från identifiering, planering, 
design, resurstillsättning och 
leverans.

• Hantera akademisk administration innefattar 
de förmågor som behövs för att attrahera 
och skriva in studenter på kurser och 
program.

• Värdeströmmen innehåller de delar som är 
relaterade till rekrytering, inskrivning, 
antagning, uppföljning och studenthantering.



Definierande förmågor
Definierande förmågor är aktiviteter som 
definierar hur ett högre lärosäte bedriver  
verksamhet. Dessa förmågor supporterar 
specifika värdeströmmar.

Delade förmågor
Genom delade förmågor differentierar vi oss 
gentemot andra lärosäten. Delade förmågor 
supporterar flera värdeströmmar samtidigt.

Möjliggörande förmågor

Möjliggörande förmågor supporterar den strategiska 
planen, stödjer affärsbeslut och möjliggör verksamheten.

Tre nivåer av förmågor
KÄRN

A



Hantera program- & kursplan

Planera program & kursplan 

Designa program & kursplan 

Lärande enheters utveckling

Program & 
kursplansackreditering

Program & kursplaners 
ekonomi

Utvärdera resultat för program 
& kursplaner

Hantera bedömningskriterier

Hantera instruktioner 

Lokal- & pedagogoptimering

Forma institutioners 
forskning

Facilitera
kursplansarbete Utforma studenttjänster ATTRAHERAHantera akademisk 

administration Leverera studenttjänster
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Planera forskning

Identifiera & analysera 
forskningsmöjligheter

Forumulera omfattning av 
forskningsprojekt

Forskningens datahantering 

Leverera forskning

Utvärdera material & 
forskningsarbete

Publicera & kommersialisera 
forskning

Supportera forskning

Finansiera & hantera 
forskningsmedel  

Forskningsetik & compliance

Forskningsledning & 
resultatuppföljning

Utforma studenttjänster

Identifiera krav & behov för 
studenttjänster 

Planera studenttjänster

Designa studenttjänster

Utveckla & utvärdera 
studenttjänster

Identifiera tjänsteleverantörer 
av studenttjänster 

Utveckla studenttjänster 

Utvärdera studenttjänster

Förmågekarta för Stockholms universitet

Examina

Hantera ceremoni & 
utmärkelser

Utvärdera & analysera 
behörighet

Hantera Alumnirelationer

Studentsupport

Leverera Alumnitjänster 

Leverera program- och kursplan

Hantera undervisande 
läromedel

Hantera innehåll för 
undervisande läromedel

Hantera leverans av program 
och kursplan

Särskilt pedagogiskt stöd

Rekrytera studenter

Marknadsföra institutioner 

Nationell & internationell 
rekrytering

Antagningsvärdering

Studentinskrivning & antagning

Hantera studentansökningar 

Hantera stipendier 

Studentallokering & placering

Hantera studentretention
(bibehålla rätt studenter)

Studentuppföljning

Ekonomi Strategisk planering Juridik & compliance

Personal IT Management Public Affairs

Facility Management

Leverantörsstyrning

Inköp

Styrning & ledning

Kommunikation

Portföljhantering & PMO

Analys

Konferenser & 
evenemang

Mat & 
försäljning

Studentadministration

Hantera intressenter

Internationella
relationer Akademisk administration

Studenthälsa
Studie-

vägleda

Stat & regering

Media Interna relationer

Industriella
relationer

Nationella
relationer

Karriär-
vägleda

Internationella
studier

Studentrelationer Student 
dokumentation

Student 
disciplinhantering

Student 
kontohantering

Resultat-
uppföljning

Register 
administration

Policy 
administration

Supporttjänster



Stödja institutionernas 
framgång

Stödja studenters 
lärande och framgång

Operationell 
effektivitet och 

resursutnyttjande

Forma institutioners 
forskning

Facilitera kursplansarbete

Utforma studenttjänster

Hantera akademisk 
administration

Leverera studenttjänster

Forskningens 
datahantering 

Publicera & 
kommersialisera forskning

Hantera program & 
kursplan 

Studentuppföljning

Student retention

Leverera program- och 
kursplan

Bostäder

STRATEGISKA MÅL VÄRDESTRÖMMAR NYCKELFÖRMÅGOR INITIATIV(realiseras 
genom…)

(möjliggörs 
av…)

(förstärks 
av…)

Studentsupport

AI, dashboard & 
analys

Planera & designa 
studenttjänster

On boarding
“BPM”Leverera alumnitjänster

Digitala 
läroplattformar

Proaktiv 
studievägledning

Exempel

Industriella relationer

Lagring av forsknings-
data

Repositorum



Forma institutioners 
forskning

Planera forskning

Facilitera
kursplansarbete Utforma studenttjänster ATTRAHERAHantera akademisk 

administration

UTBILDNINGSUTBUD

Leverera studenttjänster
D

el
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åg

or

Konferenser & 
evenemang

Mat & 
försäljning

Studentadministration

Hantera intressenter

Internationella
relationer
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Ekonomi Strategisk planering Juridik & compliance

Personal IT Management Public Affairs

Facility Management

Leverantörsstyrning

Inköp

Styrning & ledning

Kommunikation

Portföljhantering & PMO

Studenthälsa
Studie-

vägleda

Stat & regering

Media Interna relationer

Industriella
relationer

Nationella
relationer

Karriär-
vägleda

Internationella
studier

Studentrelationer Student 
dokumentation

Student 
disciplinhantering

Student 
kontohantering

Resultat-
uppföljning

Register 
administration

Policy 
administration

Identifiera & analysera 
forskningsmöjligheter

Forumulera omfattning av 
forskningsprojekt

Forskningens datahantering 

Leverera forskning

Utvärdera material & 
forskningsarbete

Publicera & kommersialisera 
forskning

Supportera forskning

Finansiera & hantera 
forskningsmedel  

Forskningsetik & compliance

Forskningsledning & 
resultatuppföljning

Hantera program- & kursplan

Planera program & kursplan 

Designa program & kursplan 

Lärande enheters utveckling

Program & 
kursplansackreditering

Program & kursplaners 
ekonomi

Utvärdera resultat för program 
& kursplaner

Hantera bedömningskriterier

Hantera instruktioner 

Utforma studenttjänster

Identifiera krav & behov för 
studenttjänster 

Planera studenttjänster

Designa studenttjänster

Utveckla & utvärdera 
studenttjänster

Identifiera tjänsteleverantörer 
av studenttjänster 

Utveckla studenttjänster 

Utvärdera studenttjänster 

Rekrytera studenter

Marknadsföra institutioner 

Nationell & internationell 
rekrytering

Antagningsvärdering

Studentinskrivning & antagning

Hantera studentansökningar 

Hantera stipendier 

Studentallokering & placering

Examina

Hantera ceremoni & 
utmärkelser

Utvärdera & analysera 
behörighet

Hantera Alumnirelationer

Studentsupport

Leverera Alumnitjänster 

Support tjänster

Att fokusera på dessa förmågor påverkar studentupplevelser

Leverera program- och kursplan

Hantera undervisande 
läromedel

Hantera innehåll för 
undervisande läromedel

Hantera leverans av program 
och kursplan

Särskilt pedagogiskt stöd

Hantera studentretention
(bibehålla rätt studenter)

Studentuppföljning

Analys

Lokal- & pedagogoptimering

Studentupplevelser,  
särskiljande förmågor



Forma institutioners 
forskning

Planera forskning

Facilitera
kursplansarbete Utforma studenttjänster ATTRAHERAHantera akademisk 

administration

UTBILDNINGSUTBUD

Leverera studenttjänster
D
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or

Konferenser & 
evenemang

Mat & 
försäljning

Studentadministration

Hantera intressenter

Internationella
relationer
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Ekonomi Strategisk planering Juridik & compliance

Personal IT Management Public Affairs

Facility Management

Leverantörsstyrning

Inköp

Styrning & ledning

Kommunikation

Portföljhantering & PMO

Studenthälsa
Studie-

vägleda

Stat & regering

Media Interna relationer

Industriella
relationer

Nationella
relationer

Karriär-
vägleda

Internationella
studier

Studentrelationer Student 
dokumentation

Student 
disciplinhantering

Student 
kontohantering

Resultat-
uppföljning

Register 
administration

Policy 
administration

Identifiera & analysera 
forskningsmöjligheter

Forumulera omfattning av 
forskningsprojekt

Forskningens datahantering 

Leverera forskning

Utvärdera material & 
forskningsarbete

Publicera & kommersialisera 
forskning

Supportera forskning

Finansiera & hantera 
forskningsmedel  

Forskningsetik & compliance

Forskningsledning & 
resultatuppföljning

Hantera program- & kursplan

Planera program & kursplan 

Designa program & kursplan 

Lärande enheters utveckling

Program & 
kursplansackreditering

Program & kursplaners 
ekonomi

Utvärdera resultat för program 
& kursplaner

Hantera bedömningskriterier

Hantera instruktioner 

Utforma studenttjänster

Identifiera krav & behov för 
studenttjänster 

Planera studenttjänster

Designa studenttjänster

Utveckla & utvärdera 
studenttjänster

Identifiera tjänsteleverantörer 
av studenttjänster 

Utveckla studenttjänster 

Utvärdera studenttjänster 

Rekrytera studenter

Marknadsföra institutioner 

Nationell & internationell 
rekrytering

Antagningsvärdering

Studentinskrivning & antagning

Hantera studentansökningar 

Hantera stipendier 

Studentallokering & placering

Examina

Hantera ceremoni & 
utmärkelser

Utvärdera & analysera 
behörighet

Hantera Alumnirelationer

Studentsupport

Leverera Alumnitjänster 

Support tjänster

Leverera program- och kursplan

Hantera undervisande 
läromedel

Hantera innehåll för 
undervisande läromedel

Hantera leverans av program 
och kursplan

Särskilt pedagogiskt stöd

Hantera studentretention
(bibehålla rätt studenter)

Studentuppföljning

Analys

Lokal- & pedagogoptimering

Kostnads- & 
produktivitetsfördelar

Att fokusera på dessa förmågor ökar operationell effektivitet



Forma institutioners 
forskning

Planera forskning

Facilitera
kursplansarbete Utforma studenttjänster ATTRAHERAHantera akademisk 

administration

UTBILDNINGSUTBUD

Leverera studenttjänster
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evenemang

Mat & 
försäljning

Studentadministration

Hantera intressenter

Internationella
relationer
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Ekonomi Strategisk planering Juridik & compliance

Personal IT Management Public Affairs

Facility Management

Leverantörsstyrning

Inköp

Styrning & ledning

Kommunikation

Portföljhantering & PMO

Studenthälsa
Studie-

vägleda

Stat & regering

Media Interna relationer

Industriella
relationer

Nationella
relationer

Karriär-
vägleda

Internationella
studier

Studentrelationer Student 
dokumentation

Student 
disciplinhantering

Student 
kontohantering

Resultat-
uppföljning

Register 
administration

Policy 
administration

Identifiera & analysera 
forskningsmöjligheter

Forumulera omfattning av 
forskningsprojekt

Forskningens datahantering 

Leverera forskning

Utvärdera material & 
forskningsarbete

Publicera & kommersialisera 
forskning

Supportera forskning

Finansiera & hantera 
forskningsmedel  

Forskningsetik & compliance

Forskningsledning & 
resultatuppföljning

Hantera program- & kursplan

Planera program & kursplan 

Designa program & kursplan 

Lärande enheters utveckling

Program & 
kursplansackreditering

Program & kursplaners 
ekonomi

Utvärdera resultat för program 
& kursplaner

Hantera bedömningskriterier

Hantera instruktioner 

Utforma studenttjänster

Identifiera krav & behov för 
studenttjänster 

Planera studenttjänster

Designa studenttjänster

Utveckla & utvärdera 
studenttjänster

Identifiera tjänsteleverantörer 
av studenttjänster 

Utveckla studenttjänster 

Utvärdera studenttjänster 

Rekrytera studenter

Marknadsföra institutioner 

Nationell & internationell 
rekrytering

Antagningsvärdering

Studentinskrivning & antagning

Hantera studentansökningar 

Hantera stipendier 

Studentallokering & placering

Examina

Hantera ceremoni & 
utmärkelser

Utvärdera & analysera 
behörighet

Hantera Alumnirelationer

Studentsupport

Leverera Alumnitjänster 

Support tjänster

Vissa förmågor kan särskilja och påverka kostnad/produktivitet

Leverera program- och kursplan

Hantera undervisande 
läromedel

Hantera innehåll för 
undervisande läromedel

Hantera leverans av program 
och kursplan

Särskilt pedagogiskt stöd

Hantera studentretention
(bibehålla rätt studenter)

Studentuppföljning

Analys

Lokal- & pedagogoptimering

Studentupplevelser,  
särskiljande förmågor

Kostnads- & 
produktivitetsfördelar



Forma institutioners
forskning

Planera forskning

Facilitera
kursplansarbete Utforma studenttjänster ATTRAHERAHantera akademisk

administration

UTBILDNINGSUTBUD

Leverera studenttjänster
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Mat & 
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Studentadministration

Hantera intressenter
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relationer
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Ekonomi Strategisk planering Juridik & compliance

Personal IT Management Public Affairs

Facilities Management

Leverantörsstyrning

Inköp

Styrning & ledning

Kommunikation

Portföljhantering & PMO

Studenthälsa
Studie-

vägleda

Stat & regering

Media Interna relationer

Industriella 
relationer

Nationella
relationer

Karriär-
vägleda

Internationella
studier

Studentrelationer Student 
dokumentation

Student 
disciplinhantering

Student 
kontohantering

Resultat-
uppföljning

Register 
administration

Policy 
administration

Identifiera & analysera
forskningsmöjligheter

Forumulera omfattning av
forskningsprojekt

Forskningens datahantering

Leverera forskning

Utvärdera material & 
forskningsarbete

Publicera & kommersialisera
forskning

Supportera forskning

Finansiera & hantera
forskningsmedel

Forskningsetik & compliance

Forskningsledning & 
resultatuppföljning

Hantera program- & kursplan

Planera program & kursplan

Designa program & kursplan

Lärande enheters utveckling

Program & 
kursplansackreditering

Program & kursplaners
ekonomi

Utvärdera resultat för program 
& kursplaner

Hantera bedömningskriterier

Hantera instruktioner

Utforma studenttjänster

Identifiera krav & behov för
studenttjänster

Planera studenttjänster

Designa studenttjänster

Utveckla & utvärdera
studenttjänster

Identifiera tjänsteleverantörer
av studenttjänster

Utveckla studenttjänster

Utvärdera studenttjänster

Rekrytera studenter

Marknadsföra institutioner

Nationell & internationell
rekrytering

Antagningsvärdering

Studentinskrivning & antagning

Hantera studentansökningar

Hantera stipendier

Studentallokering & placering

Examina

Hantera ceremoni & 
utmärkelser

Utvärdera & analysera
behörighet

Hantera Alumnirelationer

Studentsupport

Leverera Alumnitjänster

Support tjänster

Verksamheters processtöd i kärnförmågor

Leverera program- och kursplan

Hantera undervisande
läromedel

Hantera innehåll för
undervisande läromedel

Hantera leverans av program 
och kursplan

Särskilt pedagogiskt stöd

Hantera studentretention
(bibehålla rätt studenter)

Studentuppföljning

Analys

Lokal- & pedagogoptimering

NIVÅ 1
Inga eller osäkerhet kring 

dokumenterade processer.

NIVÅ 2
Processer har blivit dokumenterade.

NIVÅ 3
NIVÅ 2 + processer har blivit formellt 

kommunicerade och det är ett 
minimalt glapp mellan processer.

NIVÅ 4
NIVÅ 3 + processer är kontrollerade 

och följs upp för avvikelser och 
användare följer processen.



Forma institutioners
forskning

Planera forskning

Facilitera
kursplansarbete Utforma studenttjänster ATTRAHERAHantera akademisk

administration

UTBILDNINGSUTBUD

Leverera studenttjänster
D

el
ad

e
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rm
åg

or

Konferenser & 
evenemang

Mat & 
försäljning

Studentadministration

Hantera intressenter

Internationella
relationer
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Akademisk administration
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Ekonomi Strategisk planering Juridik & compliance

Personal IT Management Public Affairs

Facilities Management

Leverantörsstyrning

Inköp

Styrning & ledning

Kommunikation

Portföljhantering & PMO

Studenthälsa
Studie-

vägleda

Stat & regering

Media Interna relationer

Industriella
relationer

Nationella
relationer

Karriär-
vägleda

Internationella
studier

Studentrelationer Student 
dokumentation

Student 
disciplinhantering

Student 
kontohantering

Resultat-
uppföljning

Register 
administration

Policy 
administration

Identifiera & analysera
forskningsmöjligheter

Forumulera omfattning av
forskningsprojekt

Forskningens datahantering

Leverera forskning

Utvärdera material & 
forskningsarbete

Publicera & kommersialisera
forskning

Supportera forskning

Finansiera & hantera
forskningsmedel

Forskningsetik & compliance

Forskningsledning & 
resultatuppföljning

Hantera program- & kursplan

Planera program & kursplan

Designa program & kursplan

Lärande enheters utveckling

Program & 
kursplansackreditering

Program & kursplaners
ekonomi

Utvärdera resultat för program 
& kursplaner

Hantera bedömningskriterier

Hantera instruktioner

Utforma studenttjänster

Identifiera krav & behov för
studenttjänster

Planera studenttjänster

Designa studenttjänster

Utveckla & utvärdera
studenttjänster

Identifiera tjänsteleverantörer
av studenttjänster

Utveckla studenttjänster

Utvärdera studenttjänster

Rekrytera studenter

Marknadsföra institutioner

Nationell & internationell
rekrytering

Antagningsvärdering

Studentinskrivning & antagning

Hantera studentansökningar

Hantera stipendier

Studentallokering & placering

Examina

Hantera ceremoni & 
utmärkelser

Utvärdera & analysera
behörighet

Hantera Alumnirelationer

Studentsupport

Leverera Alumnitjänster

Support tjänster

Stockholms universitet - applicerad teknologi i kärnförmågor

Leverera program- och kursplan

Hantera undervisande
läromedel

Hantera innehåll för
undervisande läromedel

Hantera leverans av program 
och kursplan

Särskilt pedagogiskt stöd

Hantera studentretention
(bibehålla rätt studenter)

Studentuppföljning

Analys

Lokal- & pedagogoptimering

NIVÅ 1
Förmågan är osupporterad av 

applikationer. Sannolikheten att 
hitta ”legacy” är hög.

NIVÅ 2
Förmågan kan ha visst stöd av 
applikationer. Ofta en mix av 

”legacy” och köpta applikationer.

NIVÅ 3
Moderat support av applikationer. 

Behöver inte bygga egna 
applikationer men begränsat utbud.

NIVÅ 4
Stor variation av lösningar som 

kommer överstiga behov.



Forma institutioners
forskning

Planera forskning

Facilitera
kursplansarbete Utforma studenttjänster ATTRAHERAHantera akademisk

administration

UTBILDNINGSUTBUD

Leverera studenttjänster
D

el
ad

e
fö

rm
åg

or

Konferenser & 
evenemang

Mat & 
försäljning

Studentadministration

Hantera intressenter

Internationella
relationer

M
öj

lig
gö

ra
nd

e
fö

rm
åg

or

Akademisk administration

D
ef

in
ie

ra
nd

e
fö

rm
åg

or

Ekonomi Strategisk planering Juridik & compliance

Personal IT Management Public Affairs

Facility Management

Leverantörsstyrning

Inköp

Styrning & ledning

Kommunikation

Portföljhantering & PMO

Studenthälsa
Studie-

vägleda

Stat & regering

Media Interna relationer

Industriella
relationer

Nationella
relationer

Karriär-
vägleda

Internationella
studier

Studentrelationer Student 
dokumentation

Student 
disciplinhantering

Student 
kontohantering

Resultat-
uppföljning

Register 
administration

Policy 
administration

Identifiera & analysera
forskningsmöjligheter

Forumulera omfattning av
forskningsprojekt

Forskningens datahantering

Leverera forskning

Utvärdera material & 
forskningsarbete

Publicera & kommersialisera
forskning

Supportera forskning

Finansiera & hantera
forskningsmedel

Forskningsetik & compliance

Forskningsledning & 
resultatuppföljning

Hantera program- & kursplan

Planera program & kursplan

Designa program & kursplan

Lärande enheters utveckling

Program & 
kursplansackreditering

Program & kursplaners
ekonomi

Utvärdera resultat för program 
& kursplaner

Hantera bedömningskriterier

Hantera instruktioner

Utforma studenttjänster

Identifiera krav & behov för
studenttjänster

Planera studenttjänster

Designa studenttjänster

Utveckla & utvärdera
studenttjänster

Identifiera tjänsteleverantörer
av studenttjänster

Utveckla studenttjänster

Utvärdera studenttjänster

Rekrytera studenter

Marknadsföra institutioner

Nationell & internationell
rekrytering

Antagningsvärdering

Studentinskrivning & antagning

Hantera studentansökningar

Hantera stipendier

Studentallokering & placering

Examina

Hantera ceremoni & 
utmärkelser

Utvärdera & analysera
behörighet

Hantera Alumnirelationer

Studentsupport

Leverera Alumnitjänster

Support tjänster

Tillgänglig teknologi för högre utbildning enligt Radar

Leverera program- och kursplan

Hantera undervisande
läromedel

Hantera innehåll för 
undervisande läromedel

Hantera leverans av program 
och kursplan

Särskilt pedagogiskt stöd

Hantera studentretention
(bibehålla rätt studenter)

Studentuppföljning

Analys

Lokal- & pedagogoptimering

NIVÅ 1
Förmågan är osupporterad av 

applikationer. Sannolikheten att 
hitta ”legacy” är hög.

NIVÅ 2
Förmågan kan ha visst stöd av 
applikationer. Ofta en mix av 

”legacy” och köpta applikationer.

NIVÅ 3
Moderat support av applikationer. 

Behöver inte bygga egna 
applikationer men begränsat utbud.

NIVÅ 4
Stor variation av lösningar som 

kommer överstiga behov.



Stödjande enheters ”accountability” & ”responsibility” för 
nyckelförmåga

Stödjande
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Universitet A A (A) A A A

Ämnesområden & Fakultet A A A A/R A

Institutioner A/R A/R A/R R A/R A/R A/R A/R A/R
Fastighetsavdelningen A/R R
Studentavdelningen R R R A/R A/R

IT-avdelningen A/R A
Biblioteket R R R
Personalavdelning

Forskningsstödavdelning R R R

Exempel
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Analys av förmågors värde/komplexitet

Värde
Baserat på inriktning
för mål och mandat

HÖG

LÅG

LÅG HÖG

Prioritera

Nedprioritera

Var selektiv

Tänk om eller 
outsourca

Komplexitet
Baserat på gapets 
storlek i förmågan

Student support

Hantera innehåll för  
undervisande läromedel

Forskningens datahantering 

Exempel

Hantera program 
& kursplan

Studentretention

Publicera & 
kommersiellisera

forskning 

Planera & 
designa 

studenttjänster

Student-
uppföljning

Leverera 
alumnitjänster

Leverera program 
& kursplan



Strategisk roadmap för att stärka förmågor, skapa förflyttning 
och nå strategiska mål med hög grad av IT/Digitalisering

2021 2022 2023 2024
T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

Förbättrad Digital Läroplattform

Student information och integrationsplattform

On-Boarding pedagoger

Data, beslutsstöd & AI plattform

Lokal & pedagog optimeringsverktyg

Studentframgångsuppföljning

Forskningsdata

Exempel



Arbetsplatstjänsten

IT-arenan, 8 april 2021
Mårten Johansson m.fl.



Arbetsplatstjänsten 

● Code 42
– Backar upp din lokala klient

● Antivirus 
– På pc Defender, Mac Jamf Protect, Linux ClamAV

● SUA3 Linux

● Byte spamfilter tjänst Sunet
– Byte sker från det gamla till nya innan sommaren är ambitionen

● Högre behörighetskrav för att utfärda engångskoder. (Johan)

/Namn Namn, Institution eller liknande2021-04-09



Nya upphandlingar

● Ramavtal för hårdvara till datacenter SU DC
– Innefattar hårdvara och komponenter till Datacenter. Ex 

Serverar och Nätprodukter
● Konsultramavtal Lokalt IT-stöd

– Centralt hanterat ramavtal för IT Konsulter för 
verksamhetsnära tjänster.

2021-04-09 /Namn Namn, Institution eller liknande



10 minuters paus
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IT-arenan, 8 april 2021
Joakim Berg 

MS365



Katalogsynkronisering Microsoft Azure

VAD: Vi kommer att synka alla anställda till katalogen i Microsoft Azure (alla studenter är 
redan synkade)

NÄR: Måndag 19 april

VARFÖR:
1. Möjlighet att delta som gäst i Microsoft Teams
2. Förbereder vår IT-infrastruktur för kommande förändringar

HUR PÅVERKAS JAG SOM ANVÄNDARE?
– Du påverkas inte. 

BEHÖVER JAG GÖRA NÅGOT?
– Nej.



Microsoft 365 införs inom universitetsförvaltningen i 
september

VAD: Microsoft 365 med Teams, Onedrive for business, Office Online (Word, Excel & 
PowerPoint)

NÄR: Mitten på september 2021

VARFÖR BARA INOM UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN?
1. Ledningen inom akademin har beslutat inte det just nu inte finns tillräckligt stort 

behov inom akademin för Microsoft 365. Det räcker med att kunna delta som gäst. 
2. Inom universitetsförvaltningen ser vi stort behov av att kunna använda Microsofts 

tjänster. 

FRÅGOR?
Kontakta Joakim Berg, projektledare
Joakim.berg@su.se



IT-arenan, 8 april 2021
Björn Bjurfors

Anslutningen till de obligatoriska 
IT-tjänsterna för ökad säkerhet



Bakgrund

● Rektors beslutade i december 2018 att göra fyra komponenter i IT-accessen obligatoriska för alla 

medarbetare med syftet att öka IT-säkerheten och följa kraven på regelefterlevnad från MSB1). I 

oktober 2020 gjordes en inventering som visade att anslutningen då endast var ca 50% och där 

flera institutioner hade infört några av tjänsterna men inte alla.

● För att ytterligare öka säkerheten i system går nu universitetet över till en antivirusstrategi för ett 

mer ändamålsenligt antivirus för varje plattform på Stockholms universitet (Windows, MAC och 

Linux). 

● Mot ovanstående bakgrund har beslut fattas om att starta upp ett nytt projekt med uppdrag att 

säkerställa anslutning till de fyra obligatoriska tjänsterna i IT-accessen samt uppdatera till nytt 

antivirus.

● Institutioner som har alla klientdatorer ansluta till Arbetsplatstjänsten behöver inget göra 

någonting. Övriga måste i samarbete med IT-avdelningen ta fram en lokal plan för att uppdatera 

sina lokala klientdatorer med nytt antivirus samt säkra/slutföra införandet av alla fyra 

obligatoriska tjänster i IT-accessen. 

Not 1) MSBFS 2020-071 föreskrifter rörande  bl.a. behörigheter för digitala identiteter och autentisering, skydd mot skadlig kod och avveckling.  



Anslutning till IT-accessens fyra obligatoriska tjänster 

InventeringsprogramInloggningstjänsten Antivirustjänsten Avvecklingstjänsten

Användare kan logga 
in i olika system med 

hjälp av sitt 
universitetskonto

Sammanhållet 
skydd mot virus och 
skadlig kod för hela 

universitet    

Överblick med effektiv 
hantering och kontroll 
av klientdatorer och 

program

Säker och miljö-
mässigt hållbar 
avveckling av  
utgående IT-
utrustning



Omfattningen av införandet  

Mer än 50 institutioner/motsvarande    

Mer än 8000 klientdatorer med programvaror  

Mer än 50 lokala system/molntjänster       



Övergripande projekt-och tidplan 

Feb 

Förberedelser 
och fram-

tagande av 
stödmaterial

Mars - April April – Juni

Anslutning och övergång 
till alla fyra obligatoriska 

tjänster i IT-accessen   

Inventering och 
utformning av lokala 

handlingsplaner

Underlag och  
checklistor 

Dialog och samarbete mellan 
institutioner och IT-avdelningen  

Dialog, förberedelse 
och planering

Ansvarig lokalt 
kvitterar

Juni

Verifiering, slutliga 
åtgärder och kvittering  



Centrala projektets stöd och support   

• Varje institution har en 
dedikerad kontaktperson som 
vid behov vägleder och 
supporterar det lokala 
införandet med hjälp av centrala 
projektresurser 

• Kontaktpersonen lyfter även 
eskaleringar och kommunicerar 
framdrift till projektets 
övergripande forum 

Dedikerad 
kontaktperson

• Ansvarar för att hålla ihop och 
kvalitetssäkra  helhetslösningen

• Sätter struktur för:
–Möjliga arbetssätt och arbets-
och informationsflöden
–Ger råd och säkerställer krav  
på säkerhet och 
regelefterlevnad  

Arkitekt/säkerhet

• Ansvarar för att ge avancerad 
support och handledning i 
tjänsteområdet 

• Tar emot och beställningar och 
levererar lösningar

• Ansvarar för utbildnings-
material, guider och  
kommunikationsmaterial

Tjänsteansvariga



Nästa steg 

1. Utse införandeansvarig lokalt och maila kontuppgifter till bjorn.bjurfors@su.se

2. Er dedikerade kontaktperson tar kontakt 

3. Inventering av nuläge 

2021-04-09

mailto:bjorn.bjurfors@su.se


Etablering systematiskt informations-
säkerhetsarbete (SULIS 2.0)
IT-arenan, 8 april 2021
Björn Bjurfors



Bakgrund  

● På uppdrag av internrevisionen gjorde PwC under 2020 en förnyad granskning av 

Stockholms universitets informationssäkerhetsarbete, och en granskningsrapport 

lades fram i nov 2020.

● Rapportens sammantagna bedömning är att den interna styrningen och kontrollen 

av universitetets åtgärdsarbete var otillfredsställande. 

● I syfte att komma till rätta med de brister som finns inom 

informationssäkerhetsarbetet har IT-chefen och IT-avdelningen fått i uppdrag att 

etablera och tydliggöra styrningen och uppföljningen av 

informationssäkerhetsarbetet.

● Projektet ska skapa goda förutsättningar för en säker och effektiv 

informationshantering vid Stockholms universitet. 

● Projektets uppdrag är att etablera metoder och vägledningar så att en säker 

informations-hantering kan möjliggöras på institutioner och avdelningar



Projektet uppdrag är trygga viktig information 

Ta fram en enhetlig modell 
för riskbedömning

Identifiera särskilt 
skyddsvärd information 

Organisering av informations-
säkerhetsarbetet

Åtgärda identifierade brister i  
internrevisionsrapporten

Säkerställa samordning med 
andra säkerhetsområden 

Etablera modell för att 
följa upp efterlevnad 

• Föreslå och etablera en 
modell för riskbedömning 
inom universitet. Modellen 
ska beslutas av 
universitetsledningen 

• Identifiering av särskilt 
skyddsvärd information vid 
universitetet 

• Bedöma risk och konsekvens 
för eventuella brister i 
informations-hanteringen 
kopplat till dessa

• Ta fram ett förslag till beslut 
av universitetsledningen på 
en organisering av informa-
tionssäkerhetsarbetet.

• Efter beslut ska projektet 
stödja i etableringen av roller 
och ansvar

• Säkerställa att de brister som 
i övrigt uppmärksammas i 
internrevisionsrapporten 
åtgärdas

• Säkerställa att samordning 
sker med andra 
säkerhetsområden där så är 
relevant.

• Ta fram en modell som följer 
upp etableringen av roller 
och efterlevnad 

• Utföra en första mätning 



Föreslagen projekt-och tidplan bygger på ett agilt införande  
och startar med 3-5 institutioner/avdelningar (piloter)

2022
Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2021

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

5. 

1. Etablering av metodik

2. Riskbedömning - Identifiera & värdera 
informationstillgångar

3. Initial Mätning 

4. Etablering av organisations och 
ansvar (5st)

5. Etablering av organisations och ansvar övriga

6. Åtgärder av brister från revisionsrapporterna 

7 Mätning och 
uppföljning 



Tack för idag!

● Bilderna läggs upp på IT-fliken på Medarbetarwebben (su.se/IT) inom kort

● För tillgång till video maila stina.haase@su.se (Boxmapp med öppettid 12/4-18/4)

● Utvärdering kommer till din mailbox efter mötet

● Nästa IT-arena planeras till 27 maj
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