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Sammanfattning 
 
Titel: Kan vi vinna stort om vi tänker smått? En studie om ekonomistyrning som 

möjliggör att bättre effektivitet uppnås vid Linnéuniversitetet 

Författare: Cedna Radinovic – Lukic 

Handledare: Petter Boye 

 

Bakgrund: Svenska universitet finansieras framförallt med statliga pengar som gör att 

resurserna för att genomföra uppdraget måste allokeras på ett effektivt sätt. Med New 

Public Management ökar kraven på ekonomistyrning inom den offentliga sektorn som 

ska vara mål-och resultatinriktad och där fokus ligger på prestationer. En ofta 

förekommande åtgärd för besparingar vid svenska lärosäten är ändringar av 

utbildningsutbudet. Däremot ligger planeringen av utbildningsutbudet inte till grund för 

budgetering och uppföljning av finansiella utfall enligt dagens beräkningssätt, vilket 

utgör grunden för denna forskning. Studien beskriver arbetssättet och dess påverkan på 

ekonomin. 

Syfte: Syftet med min uppsats är att beskriva hur Linnéuniversitetet arbetar med 

ekonomisk planering för att allokera sina resurser. Studiens syfte har inte för avsikt att 

hitta bästa möjliga arbetsverktyg för att uppnå effektiv resursfördelning. I stället syftar 

studien till att med hjälp av kunskap förklara hur olika arbetssätt bidrar till att bundna 

resurser frigörs i god tid och dess interna omfördelning möjliggörs i snabbare takt vilket 

skapar förutsättningar för att en stabil ekonomi kan uppnås. 

Metod: För att uppfylla syftet och svara på forskningsfrågan har en kvalitativ metod 

använts med abduktiv ansats.  

Slutsats: Studien genomlyser nutida processer vid Linnéuniversitetets ekonomistyrning 

och med hjälp av teori leder till slutsatser om vilka arbetssätt som har potential att öka 

effektiviteten. Förslagsvis skulle planeringar och uppföljningar baseras på kursnivå, 

något som idag generellt inte används till grund för budgetering vid Linnéuniversitetet. 

Institutionerna som gör planeringar och uppföljningar per kurs visar en stabil ekonomi 

vilket leder mig till slutsatsen att med dessa åtgärder är det möjligt att uppnå en viss 

effektivitet på universitetets övergripande nivå.  

 

Nyckelord: ekonomistyrning, universitet, planering, tjänsteplanering, kursbudgetering, 

kurskostnadskalkylering 
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Abstract 
 
Title: Think small and winning big – is it possible? A study on financial control that 

improves efficiency at the Linnaeus University 

Author: Cedna Radinovic – Lukic 

Supervisor: Petter Boye 

 

Background: Swedish Universities are foremost financed by the government which puts 

high pressure on efficient allocation of their resources. With the arrival of New Public 

Management the financial control requirements within the public sector have increased 

and should now be goal-and result-oriented and performance should be in focus. In 

Universities, the supply of education is often used as a mean of cost-saving, but 

planning of education supply is neither part of budgeting nor evaluation of financial 

outcomes. The focus of this study is on the working methods that create financial 

stability.  

Purpose: The purpose of this study is to describe how Linnaeus University is working 

on financial planning to allocate its resources. The purpose of the study is not to find the 

best way possible to achieve effective resource allocation. Instead, through knowledge, 

the study aims to explain how different approaches contribute to the release of resources 

in a timely manner, which enables faster internal redistribution thus creating conditions 

for a stable economy. 

Method: To fulfill the purpose of the study and answer the research question, a 

qualitative method with an abductive approach has been applied.  

Conclusion: The study evaluates the current financial management processes at 

Linnaeus University and with the help of theory, leads to propositions on possible new 

financial control models that potentially increase efficiency. 

A suggestion stemming from the study is to base planning and evaluation on course 

level, something which is not generally adapted nowadays. The study shows that 

institutions that plan and evaluate on a course basis show a stable economy, which 

draws me to the conclusion that these measures have the potential to incease overall 

efficiency of the university.   

 

Key words: financial control, university, planning, course budgeting, course cost 

calculation 
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1 Inledning 
 
 

Under inledningen presenteras övergripande bakgrund kring problem som 

högskoleorganisationer brottas med i sin strävan att effektivisera resursutnyttjandet. 

Bakgrunden skapar en bas för problemformulering.  

 
 
 
1.1 Styra högskoleutbildning effektivt 
 
Globalt sett har många regeringar beslutat att minska anslagstilldelning till utbildning på 

högre nivå medan antalet inskrivna på universitet behölls eller t.o.m. utökades (King, 

2000).  Sänkningar gjordes i USA och i många europeiska länder, inklusive Sverige, 

skriver författaren. Som resultat av, å ena sidan en stramare politik för 

högskoleutbildningsorganisationer och den globala konkurrensen, å andra sidan ökade 

kostnader som ställde nya krav på dessa organisationer att hitta nya sätt att allokera 

resurser och därmed öka sin effektivitet. Prestationsbaserad politik kom fram i 

rampljuset vid resurstilldelningar betonas av King (2000). Det ökade pressen på 

organisationers ledningar att hitta nya former att styra (King, 2000). Sammanfattning av 

övriga nya koncept som implementerades i syfte att effektivisera styrningen inom 

offentlig sektor kallades för New Public Management (Nilsson & Olve, 2013). New 

Public Management innebär tydligare styrning där offentliga organisationer blir 

decentraliserade och styrningen utförs på en mer detaljerad nivå betonas av författaren.  

 

Flera studier har gjorts med syfte att undersöka hur styrning ändras och vilka åtgärder 

som kan tas i samband med minskad anslagstilldelning. En omfattande studie 

genomfördes av Learning and Skills Development Agency (2000) i Storbritannien där 

alla college i landet blev utfrågade om finansiering och budgetering kopplades till 

program- och kurskostnader, något som skulle motsvara intäktstilldelningen. Studien 

visade att bara en liten del av skolorna gjorde budgetar per program- respektive 

kurskostnadsbasis. De flesta skolor gjorde dock anpassningar av sitt utbildningsutbud 

baserat på intäktstilldelning utan att resursutnyttjandet per program eller kurs matchades 

till det.  

Även om exemplet ovan talar om Storbritanniens college är ämnet kopplat till samma 

problem inom högskoleutbildningen i Sverige. New Public Management kräver att 



  
 

2 

 

resursallokering effektiviseras, beslutstagande och finansiellt ansvar decentraliseras och 

prestationsmått, insatser gentemot prestationer, ska ha tydliga samband med ökad 

konkurrans inom lärosätena (Nilsson & Olve, 2013). Verkliga utfall talar för att 

lärosätena inte lyckas få en stabil ekonomi som ofta presenteras i medier där avveckling 

av kurser eller program blir en åtgärd i syfte att förbättra ekonomiska ställningar: 

 

- Karolinska Institutets internsida (Bossi, 2016) informerar om att ledningens 

styrelse föreslagit nedläggning av två program på avancerad nivå inom 

medicinsk pedagogik på grund av ekonomiskt underskott under 2016;  

 

- Karlstads universitet lägger ner tre utbildningar som en åtgärd för att bekämpa 

ekonomiska problem anger Sveriges Radio P4 i oktober 2014 (Sveriges Radio 

Värmland, 2016). 

 

- Högskolan i Halmstad hade under 2011 lagt ner flera program och ett femtiotal 

kurser på grund av minskad anslagstilldelning och tvingades spara 12 miljoner 

kronor (Sveriges Radio P4 - Halland, 2011) Även om genomströmningen av 

studenter var tillräcklig blev dessa åtgärder nödvändiga av ekonomiska skäl 

anges av Sveriges Radio P41.  

 
”Jag tror att man fokuserar mer på naturvetenskapliga och tekniska 

utbildningar för att det kanske finns en mer tydlig anknytning till 

arbetsmarknaden där.” anger Jonna Johansson, programansvarig för 

programmet för internationella relationer och nationalekonomi (Sveriges 

Radio P4 - Halland, 2011) 

 

- Högskolan i Gävle la ner en del fristående kurser i samband med 

besparingsåtgärder skriver Arbetarbladet (Isaksson, 2015) i februari 2015. De 

nedlagda kursernas utbildningsområde klassificerades mest inom humanistiska 

utbildningsområden.  

 

”Det är ämnen inom religionsvetenskap, svenska, engelska och medie- 

och kommunikationsvetenskap som det funnits fristående kurser som vi 

                                                
1 Sveriges Radio-Halland (2011) 
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inte längre har ekonomi att ge. Men de här kurserna är bra så det är inte 

på grund av att de inte fungerar som de läggs ner.” anger Svante 

Brunåker, chef för akademin för utbildning och ekonomi på högskolan 

(Isaksson, Arbetarbladet, 2015). 

 

Dessa åtgärder speglar dynamiken som råder över lärosätena i landet och tyder på att 

tilldelningen av intäkter och kostnader som kopplas till kurser och program inte hänger 

ihop och kräver bättre sammankoppling.  

 

Ett försök att implementera programbudgetering gjordes vid Chalmers Tekniska 

Högskola på uppdrag av regeringen redan under tidiga 1970-talet (Jönsson genom 

Asztély, 1974). Planeringen var enligt studien en grundsten för att effektivisera 

resursallokering.  Om problem upptäcks tidigt kan nödvändiga åtgärder sättas in för att 

minska riskerna för större avvikelser. Studien visade en svag förbättring i 

resursutnyttjandet, men dock inte till lika stor utsträckning som förväntat. En av 

slutsatserna i studien var att budgetering per program vid enstaka universitet inte kan 

visa omfattande förbättringar utan att inkludera andra processer i kedjan. 

Intäktstilldelning från staten ska också grundas på program eller kurs för att en effektiv 

resursallokering ska ge betydligt högre resultatsnytta anger Jönsson (Jönsson genom 

Asztély, 1974). 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 
Även om finansieringen av statliga universitet och högskolor är reglerad i detalj är de 

ganska fria att forma hur utbildningens utbud ska se ut (UKÄ, 2016). Regeringen har ett 

tydligt krav: utbudet ska motsvara efterfrågan från studenter och arbetsmarknadens 

statliga och regionala behov2. Linnéuniversitetet följer upp bestämmelser som har tagits 

fram av regeringen i frågan kring anpassningar vad gäller efterfrågan från studenter och 

allmänhetens behov (Linneuniversitetet, Årsredovisning 2015).  

 

Nilsson & Olve (2013) betonar att svenska lärosäten följer uppställda krav som 

uppkommer med New Public Management. Det innebär att lärosätena strävar mot 

                                                
2 Examensbeskrivningar som gäller i Sverige är framtagna av regeringen och gäller i hela landet (UKÄ, 
2016) 
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effektiv resursallokering på den konkurrensutsatta marknaden. Basen för 

anslagstilldelning är antalet antagna studenter och deras prestationsgrad beräknade på 

helårsbasis som uppkommer genom antagning till fristående kurser och respektive 

program (ESV, Regleringsbrev, 2015).3  Dock är varken någon kurs eller 

programkostnad bas för tilldelning av anslaget eller som en bärande kostnadsenhet 

enligt SUHF-modellen som idag används för redovisning vid alla högskolor och 

universitet i landet (ESV, Handledning redovisning mot anslag, 2016).4  

 

Riksrevisionen (2012:4)5 har granskat statens roll i utbildningssystemet med syfte att 

belysa dels statens styrning, dels högskolans interna styrning och samspel mellan dessa 

styrningssystem. I och med detta skulle mål uppnås för kvalitetssäkrad utbildning och 

effektivitet vid resursallokering inom högskolor. Även denna granskning anger 

nackdelar vid fördelning av anslagsmedel beroende på utbildningsområden där risken 

blir hög att institutioner konkurrerar med varandra för att få mer tilldelade anslag. 

Samtidigt leder detta till att en del institutioner blir överfinansierade medan andra blir 

underfinansierade. Kritik riktas vidare mot meventuella sänkningar av kvalitet i 

utbildningar. Eftersom nuvarande tilldelning är delvis baserad på prestationer, ger detta 

ett stort spelutrymme för generösa bedömningar av studenternas slutresultat i syfte att få 

mer pengar i den interna kassan (Ibid.). Kvalitét i utbildningar är en parameter som 

högskolor och universitet måste uppfylla och tänka över. Utvärdering och granskning av 

utbildningens kvalité vid svenska högskolor utgörs av Universitets Kanslers Ämbetet 

(UKÄ) som i sin tur rapporterar om bristande kvalitét vid granskade lärosätten. Därefter 

gör lärosäten analyser som ska leda till prioriteringar och eventuella ändringar i 

utbildningen (Ibid.). 

 

I besparingssyfte minskar lärosätena sina program- och kursutbud som det framgår från 

tidigare nämnda exempel från övriga lärosäten. Det tyder på att lärosätena måste kunna 

koppla ihop tre faktorer i planeringen om allokering av resurser: den finansiella 

innebörden i tilldelat anslag per helårsstudent, lärosätenas utbildningsutbud, och 

kostnader som kopplas till respektive kurs eller program. Fokus i studien kommer att 

ligga på anslagstilldelningen per hst/hpr som är grunden för beräkning av intäkter och 

                                                
3 ESV, Regleringsbrev, (2015) 
4 ESV – Handledning redovisning mot anslag, (2016) 
5 Riksrevisionen 2012:4 
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kostnader som kopplas till respektive kurs/program för att få ut kursernas, respektive 

programmens finansiella resultat.  

 

Alvesson (2013) betonar att dagens sätt att styra ekonomin inom universitet uppmuntrar 

mätande och kontroll av allt möjligt. Författaren kritiserar ekonomistyrningen för att, 

istället för att minska byråkratin, har den nya ekonomistyrningen lett till mer 

dokumentation vilket kräver ökad användning av resurser. Det skapar ett 

granskningssamhälle som inte bidrar med något kvantitativt förnuft (Ibid.). 

Institutionernas strategiska mål som är nödvändiga för institutionernas visionsaktualitet 

borde prioriteras (Albon, et al., 2016). För att åstadkomma strategiska mål måste 

separata delar av organisationen koordineras och med detta skapa en gemensam anda 

betonar författarna. 

 

 

1.3 Problemförmulering 
 

Utifrån ovan nämnda skäl framgår det att ekonomistyrningen behöver göras på ett sätt 

som både säkrar kvalitativ och effektiv resursallokering samt kontroll över interna 

processer kopplade till kursutbud. Det leder min forskning till följande fråga: 

 

 Hur internplanering som arbetssätt att effektivisera resursallokering skapar 

förutsättningar att uppnå stabil ekonomi vid Linnéuniversitetet? 

 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med min uppsats är att beskriva hur Linnéuniversitetet arbetar med ekonomisk 

planering för att allokera sina resurser. Studiens syfte har inte för avsikt att hitta bästa 

möjliga arbetsverktyg för att uppnå effektiv resursfördelning. I stället syftar studien att 

med hjälp av kunskap förklara hur övriga arbetssätt bidrar till att bundna resurser frigörs 

i god tid och dess interna omfördelning möjliggörs i snabbare takt vilket skapar 

förutsättningar till att en stabil ekonomi uppnås. 
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2 Teoretisk referensram 
 
 
I kapitlet kommer teorier från tidigare forskning att presenteras. Teorierna som anges 

här kommer att användas i senare kapitel både som utgångspunkt för att förklara 

empiri, och tvärtom där empiri bekräftar eller avvisar de teoretiska ramarna. 

 

 
 
2.1  Ekonomistyrning i högskoleorganisationer 
 
Den offentliga sektorn är inte vinstorienterad utan pengar är bara ett medel för att uppnå 

verksamhetens mål som är att bidra till medborgarnas nytta (Nilsson & Olve, 2013; 

Brunsson, 2005; Wittbom genom Jannesson och Skoog, 2013). I länder med hög 

levnadsstandard såsom i Sverige, är allmänhetens medvetenhet om skattepengar på en 

hög nivå. Det sätter krav på statliga myndigheter att bedriva sina organisationer med en 

stor öppenhet och på ett effektivt sätt (Caridad & Kasperskaya, 2015; Nilsson och Olve, 

2013). Den offentliga sektorn måste samtidigt ses som en politisk arena. Den ägs och 

styrs av valda politiker (Nilsson och Olve, 2013) som genom sina spel på 

statsmaktsnivå påverkar finansieringen inom sektorn (Bhayat, Manuguerra & Baldock, 

2015). Det gör att finansieringen för dessa organisationer blir osäker och ostabil vilket i 

sig gör styrningen mer komplex. Den politiska makten kan leda till ändringar i strategier 

och organisationsformer som gör att de blir av kortsiktig karaktär (Nilsson och Olve, 

2013). Komplexiteten i förvaltningen av offentliga organisationer handlar om 

resursprioriteringar på statsmaktnivå å ena sidan, och interna organisationsstyrningar för 

resursallokering å andra sidan (Hansson & Hellsvik, genom Asztély, 1974). Enligt 

Brunsson (2005) är det upp till beslutsfattare att styra organisationer enligt ställda krav 

från både medborgare och politiker för att klara av uppdraget. Men, vad säger teorin om 

ekonomistyrning inom högskoleorganisationer? 

 

 

2.1.1 Högskoleutbildningsorganisationernas strategi och ekonomistyrning 
 
Strategisk ekonomistyrning använder sig av kostnadsinformation och söker därmed 

möjligheter till kostnadsreducering (Ax, Johansson, Kullvén, 2013). Författarna 

förklarar att organisationer måste aktivt och ständigt arbeta med kostnadsdrivare och 
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använda sig av interna länkar i organisationens värdekedjor. Det handlar om att känna 

igen uppkomna möjligheter, vara snabb och flexibel med att ändra samt att ändringarna 

görs på ett ansvarsfullt sätt. Ett traditionellt tankesätt enligt Mensah & Werner (2003) är 

att begränsningar av finansiell flexibilitet i icke vinstdrivande organisationer är 

kostsamma. Organisationer som är mer flexibla anses vara mest effektiva och förutsätter 

att beslutsfattarna är kunniga om underliggande processer som stänger ute påverkan av 

externa faktorer anger Mensah & Werner, (2003). Organisationer är unika och de 

behöver styras på ett unikt sätt (Nilsson & Olve, 2013; Alvesson, 2013).  Forskning 

visar att organisationer som anpassar styrningen till egna behov är ekonomiskt mer 

framgångsrika än de som inte gör det (Nilsson & Olve, 2013). 

 

Strategisk planering avses vara av essentiel vikt för universitets överlevnad på lång sikt 

(Kotler & Murpfhy, 1981). Högskoleutbildningsorganisationerna är idag utsatta för 

konkurrens och för att vara konkurrenskraftiga måste de bevisa god kvalitet, effektivitet 

samt eliminera aktiviteter som inte bidrar till värdeskapande (Ruhupatty & Maguad, 

2015; Berry, 2014; Cropper & Cook, 2000). För att öka sin konkurrenskraft uppmanas 

högskoleutbildningsorganisationerna att göra reformer som bidrar till minskade 

kostnader med fokus på prestanda och resultat (Berry, 2014). Enligt teorin så kommer 

högre utbildningsorganisationer med väldefinierade finansiella strategier som är 

kopplade till utbildningsresultat att vara bättre positionerade för framgång och 

utveckling (Schobel & Scholey, 2012; Rooney, Borden, Thomas, 1998). Styrning av 

universitet, anser Albinsson (1998), ska ske med total kvalitet i fokus där utvecklingen 

ska vara tidseffektiv och resurssnål.  Kraven för att uppnå organisationens mål ska vara 

ställda så att de lyfter fram strategisk planering som största vikt för universitets 

utveckling (Albon, et al., 2016). 

 

Dagens ledningsstil kräver dialoger som genomförs på olika nivåer inom organisationen 

och hjälper till att implementera strategier i organisationer (Nilsson & Olve, 2013). 

Styrning av organisationer i rätt riktning kan uppnås bara om omgivningen, strategin 

och ekonomistyrningen är anpassade till varandra (Ibid.). Hinton (2012)  ser att ledaren 

i huvudrollen tänker strategiskt och ha institutionellt fokus medan anställda är 

fördjupade i sina dagliga rutiner. Universitetet som en non-profit organisation uppmanas 

att skapa engagemang hos sina anställda genom att involvera dem i 

utvecklingsprocesser och främja deltagande av andra intressenter anges av Albon, et al., 
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(2016). Personalens utveckling sker genom lärande som måste kopplas till 

organisationens strategi (Billing, 1998). Det är människor som skapar 

styrningsinstrument och det är de som bär förändringarna i organisationerna (Brunsson, 

2005). Alvesson (2013) betonar att professionella organisationer är beroende av 

personalens kunskaper som gör att de måste anstränga sig för att behålla personal och 

skapa utrymme så att de känner sin sociala identitet. I organisationen ska alla vara 

engagerade för de gemensamma målen som motsvarar valda strategier (Wittbom 

genom, Jannesson och Skoog, 2013). Organisationskulturen inom universitetet innebär 

hög akademisk frihet och hög målmedvetenhet (Kotler & Murphy, 1981). 

 

 

2.1.2 Beslutsprocesser i högskoleutbildningsorganisationerna 
 
Organisationens struktur, processer och information kan både underlätta samt stå i 

vägen för beslutsfattare (Brunsson, 2005; McClusky, 2002). Centraliserade respektive 

decentraliserade organisationsstrukturer skiljs åt beroende av relationen mellan 

organisationers centrala funktion och organisatoriska divisioner (Jarzabkowski, 2002). 

Jarzabkowski förklarar att decentraliserade universitet som organisationer har en 

portfölj med autonoma institutioner, medan de centraliserade universiteten har starkare 

bundna kompetenser och identiteter som skapar övriga synergier och ger en 

standardiserad image. Centraliserat beslutsfattande kan inte åtgärda konkurrensen som 

råder mellan autonoma institutioner utan beslut måste tas i anspråk där alla nivåer inom 

en organisation presenteras (Mensah & Werner, 2003). 

 

Beslutsfattare bör koncentrera sig på interna processer (Brunsson, 2005) där 

ekonomistyrning syftar mot koordinering, kvalitetsuppföljning och reducering av 

kostnader (Jarzabkowski, 2002). Alla anställda måste också förstå de interna 

processerna och vara delaktiga i dem betonar Kullvén och Mattsson (1994). 

Kostnadseffektivitet, prestation och finansiell ställning av en institution är möjligt att 

uppnå bara om alla beslut grundas på god information där hänsyn tas även till externa 

utvecklingar (Capaldi & Abbey, 2011; Brunsson, 2005). Det sätter ett krav på 

beslutsfattare att samla information om förfluten tid först för att sedan kunna planera 

framtiden och därmed säkerställa måluppfyllelsen (Brunsson, 2005). Universiteten styrs 

ofta av professorer som har fokus på undervisning och forskning och det krävs ett 

upparbetat samspel mellan dessa kvalifikationer som grundas framför allt på bra 
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information (Filby & Higson, 2005). Författarna förklarar vidare att informationen ska 

vara korrekt och uppdaterad för att exempelvis kunna göra budgetar eller uppföljningar, 

samt att det krävs att högsta ledningen förstår informationsmodellerna för att kunna 

planera strategiskt.  

 
Beslut som gjorts på dåliga underlag blir dåliga beslut (Capaldi & Abbey, 2011). 

Bhayat, Manuguerra & Baldock, (2015) ser stödsystemsverktyg och modeller som 

används som underlag vid beslutsfattande fungerar bättre i resultatorienterade 

organisationer än i uppdragsorienterade organisationer. Mätningar i finansiella och 

redovisningsrelaterade mått är enklare att genomföra än kvalitativa mätningar menar 

författarna. Vidare betonas att investeringar i nya lärarmetodologier och teknologier för 

att införa en ny teknisk kurs kräver specificerade pedagogiska färdigheter som inte ryms 

inom ekonomisk kvantifiering. Kvalitativa mått måste användas för att beskriva de olika 

elementen som organisationens uppdrag har, tycker författarna, och betonar att 

finansiella mått, som t.ex. avkastning i form av underlag för beslutsfattande används 

inte som beskrivning av uppdragsbaserade element utan riktar sig mot vinstkriterier som 

är lättare att mäta (ibid).  

 

 

2.1.3 Planering 
 
Allt som händer vid ett universitet kan relateras till planering där alla måste vara 

delaktiga anger Hinton (2012). Vidare betonas att alla planeringar vid ett universitet är 

mer effektiva om organisationen har en strategisk plan framför sig och för att lyckas 

måste dessa planer samtidigt stämma överens med högre instansers planering. Strategisk 

planering måste omfatta förändringar i utbildningsutbudet, studenternas efterfrågan, 

personal, mål andra faciliteter (Ibid.). Strategisk planering inom universitet innehåller, 

som det betonas av Hinton (2012), riktlinjer för institutionerna att använda resurser som 

gynnar studenter, fakulteter och anställda. Om planeringen inte görs på ett bra sätt kan 

det utöka kostnader och få långsiktiga konsekvenser för verksamheten anger författare.  

 

Kotler och Murphy (1998) skiljer på tre nivåer av planering inom universiteten. Den 

första nivån omfattar budgetering och processer för schemaläggning som alla skolor 

måste göra. Nästa steg är kortsiktigt planering som omfattar studentrekrytering, fysiska 

anläggningar, utveckling, samt kurs-och programplan modifikationer. Långsiktiga 
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planer är den tredje nivån och omfattar både kvalitativa och kvantitativa mätningar för 

externa effekter för att definiera institutionell prioritet och strategier (Ibid.). Appelquist 

& Zandren (1971) betonar att beslutsfattande vid universitet ska ha hierarkiska modeller 

som innehåller planeringar på lång sikt, årliga planeringar, kortsiktiga planeringar, 

operativa beslut, aktuella aktiviteter och sist kontroll och uppföljning.  

 

Jarzabkowski (2002) menar att bra planering inte är tillräckligt utan att bra modeller 

krävs för att implementera strategier i organisationer samt för att möjliggöra bra 

uppföljning och kontroll. Författaren argumenterar att organisationens struktur blir då 

grundpelare för strategiska beslutsfattare. Universitetet måste alltså ha rätt struktur, 

personal och kultur för att uppnå sina mål (Kotler & Murphy, 1998). Finansiella beslut 

baseras på budgeten som utgör den viktigaste delen för alla planeringar gjorda inom 

universitetet: fördelningen av resurser (Hinton, 2012).  

Beslutsfattande ska grunda sig på kalkylering och en förutsättning för beslutsfattande är 

att totala kostnader ska kunna kopplas till varje beslut (Ibid.).  

 

Planering och allokering av personal är av största vikt för beslutsfattande inom 

universitet som påverkar effektivitet i produktiva enheter (Caballero, Galache, Gomez, 

Molina, Torrico, 2004). Enligt Kotler och Murphy (1981) framgår det att anställda 

tillhör olika grupper som har olika roller och förväntningar av sina organisationer som 

försvårar att se vilka mål som är de viktigaste för själva organisationen. Övriga grupper 

kanske vill behålla sina kurser och med detta skydda sina inkomster (Hilby & Higson, 

2005). Universitetet som en lärande tjänsteorganisation anses vara en organisation som 

ständigt utvecklas och förnyas (Albinsson, 1998, ). Ekonomistyrning i många 

sammanhang handlar om människor (Brunsson, 2005). Människor utgör organisationer 

(Greenfield genom Billing, 1998) och därför är personalens engagemang av stor 

betydelse för organisationen (ibid).  Medarbetare är den viktigaste resursen i 

tjänsteorganisationer och därmed är det viktigt att rekrytera rätt personal och motivera 

dem så att deras kunskaper bidrar till företagens bästa (Nilsson & Olve, 2013).  
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2.2 Ekonomistyrningsinstrument 
 

Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 
befattningshavare mot vissa ekonomiska mål. (Ax, et al., 2013) 
 

Huvudfrågan inom uppdragsorienterade organisationer är om de har tillräckligt mycket 

pengar för att uppnå målen (Abraham, 2006) eller vad pengarna kan finansiera 

(Wittbom genom Jannesson och Skoog, 2013).  Wittbom betonar att kraven för god 

ekonomisk hushållning väcker diskussioner om under vilka förutsättningar önskade 

resultat kan levereras. Det kan handla om finansiella aktiviteter i ett företag: 

prissättning, investering, budgetering eller liknande där kalkyler utgör en förenklad bild 

av verkligheten. Albon, Iqbal & Pearson (2016) anger att allokering av pengar måste 

omfatta även medräknade utvecklingskostnader för att ändringarna ska vara 

framgångsrika. Mätning av finansiell prestanda genom rationella analyser hjälper 

organisationerna att identifiera sina styrkor och svagheter (Abraham, 2006). Det görs 

enkelt genom att identifiera finansiella avvikelser och fokusera på viktiga punkter 

föreslår Abraham (2016).   

 

En studie gjordes av American Association of University Professors (Woodward 

Burchell, Wagner & Knight, 2004) med syftet att utöka förståelse och medvetenhet för 

ekonomiska frågor inom sina egna organisationer. Grundstenen i studien blev 

påståendet att alla universitet och högskolor någon gång har haft svårigheter med sin 

ekonomi som krävt bland annat re-allokering av resurser eller, i värsta fall, nedläggning 

av verksamheten. I studien anses budgeteringen vara den viktigaste punkten när det 

gäller fördelning av finansiella resurser. Där måste kärnverksamheten vara involverad, 

delvis för att förstå hur resurserna ska allokeras och därmed kunna planera det 

akademiska utbudet, och delvis för att leda till ökat ansvar vid enstaka beslutstagande 

av finansiell innebörd (ibid.). 

 

 

2.2.1 Budgetering  
 

Budget är ett väletablerat och rationellt ekonomistyrningsinstrument (Wittbom genom 

Jannesson och Skoog, 2013). Författaren argumenterar att i en budget är allt prissatt och 

översatt i finansiella mått (Wittbom genom Jannesson och Skoog, 2013). Budgetering 
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inom offentlig sektor och därmed statliga universitet bygger på prognoser om sökande 

och antagna studenter baserade på historiska utfall (Dyer, 1970; Abraham, 2006).  

 

Under 1970 talet blev det populärt att räkna kostnader per högskolepoäng. Det visade 

sig vara alltför komplicerat att utföra i större utsträckning (Rooney, Borden & Thomas, 

1998).  Samma teknik skulle kunna användas för att beräkna budget per enstaka 

program anges i studien utförd av Dyer (1970). Studien presenterade en modell för att 

kunna beräkna kostnader per program där varje program omfattade program-element, en 

kombination av aktiviteter kopplade till utbildningsprogram och support-element (Dyer, 

1970). Liknande försök gjordes i Sverige vid Chalmers tekniska högskola också på 

1970-talet (Appelquist & Zandren, 1971). Huvudproblemet var att beräkna lärarnas tid 

per program eftersom det krävde mycket omfattande administration då undervisning 

definierades på olika sätt (Appelquist & Zandren, 1971). Ingen av metoderna lyckades 

bli implementerade i större omfattning (Dyer, 1970; Appelquist & Zandren, 1971).  

 

De gamla teorierna kom upp igen under 2000-talet. Mensah & Werner (2003) anger att 

kostnadsbesparingar kan göras i fall att budgetar görs per program i stället för linje-

budgetar. Nackdelen är att dessa processer blir då mer tidskrävande och komplexa 

genom att vara styrda in i minsta detalj. Det kan i vissa fall bidra till ökade kostnader 

och inte tvärtom anges i studien. Studien visar vidare att inom universitet som enskilda 

organisationer råder ”expense preference” där inkomster anses vara ett föremål som 

ökar intern konkurrens. Konkurrensen mellan de övriga nivåerna vid universiteten 

handlar om önskade prioriteringar av exempelvis program med mindre genomströmning 

av studenter för att behålla ”höga akademiska värden”, än att anställa flera inom 

administration, mm (Mensah & Werner, 2003).  

 

Statliga organisationers framgångar grundas på matchning av utfall gentemot budgetar 

som kan bli vilseledande (Shoebel & Sholey, 2012). Den klassiska årliga operationella 

budgeteringen kritiseras på grund av sin kortsiktighet som isolerar utvecklingen och inte 

går hand i hand med långvariga strategiska planeringar (Abraham, 2006). Budgetar som 

görs vid universiteten har fokus på redovisningsprinciper och görs inte i 

verksamhetstyrningssyfte (Capaldi & Abbey, 2011). Om studenternas antal ökar, ökar 

även intäkterna. Författaren argumenterar vidare att det ekonomiska resultatet blir då att 
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en del utbildningar går med vinst medan andra går med förlust vilket inte blir synligt i 

de ekonomiska rapporterna.  

 

Forskningar kring beslut som tas i samband med budgetering inom universiteten visar 

på olika resultat beroende på de utförda studiernas perspektiv (Shick, 1985). Om 

studierna gjordes från en fakultets perspektiv visar resultatet att beslutsfattandet är både 

objektivt och präglat av makt där makten blir viktigare med stramare budgetar. Det 

administrativa perspektivet däremot visar en mer rationell process där fokus ligger på 

effektivitet och objektiva omdömen vid en strammare budget (Shick, 1985). 

Budgetansvar inkluderar även befogenheter, makt och rättighet att utnyttja de tilldelade 

pengarna som budgeterats och ansvaret för att uppnå målen gentemot intäktsbudgeten 

eller alternativt att hålla en kostnadsbudget. Det handlar om hur resurserna fördelas 

inom organisationen (Wittbom genom, Jannesson och Skoog, 2013). 

Utbildningsområden inom humaniora, ekonomi, konst och sociologi är mer 

resultatorienterade och medvetna om fördelning av begränsade resurser jämfört med 

exempelvis tekniska och medicinska utbildningar (Oduoza, 2009). Först när 

organisationer etablerar sina övergripande inriktningar kan de i nästa steg identifiera de 

kostnader som ska beräknas (Brinkman, 1986).   

 

 

2.2.2 Kalkylering – beslutsfattande underlag 
 
Enligt Andersson (2013) är produktkalkyler grundpelare i beslutsfattande ur ett 

ekonomistyrningens perspektiv. Enligt författaren kan en beslutsprocess omfatta några 

steg: definition av beslutssituation, identifiera kalkylunderlag, värdera kalkylmässig 

kostnad, välja eller utveckla en kalkylmodell, beräkna kalkylresultat och sammanväga 

det med övrigt beslutsunderlag, fatta beslut. Kalkylering avser en beräkning som är 

framåtblickande och bygger mycket på antaganden och den förväntade ekonomiska 

utvecklingen (Ohlsson, 2012). Syftet med kalkylering är att det ska fungera som 

relevant underlag där beslut med ekonomisk bakgrund tas (ibid.).  

 

För att kunna göra en bra kalkyl är det viktigt att inkludera alla relevanta data där 

hänsyn tas till helheten (Kullvén, Matsson, 1994). Självkostnadskalkyler bygger på 

kausalitetsprincipen dvs. att kalkylobjekt belastas med alla kostnader som orsakas av 

själva objektet. Dock ska kalkylerna i sig inte kosta mer än nyttan de ger 
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(väsentlighetsprincipen) (Ohlsson, 2012). Bra kalkyler är beroende av bra underlag, dvs. 

data som inräknas i modellen (Andersson, 2013). Inom tjänsteföretag är lönekostnader 

för personal den högsta kostnadsposten och därmed den viktigaste. Indirekta kostnader 

relateras till tjänstekostnader för att beräkna pålägget som utför grunden för beräkning 

med påläggsmetoden (Ax, et al., 2013). 

 

 

2.3 Allokering av resurser vid högskoleutbildningsorganisationer 
 
Wittbom (genom Jannesson och Skoog, 2013) betonar att det blir lättare för offentlig 

sektor och därmed universitet att utgå från önskade resultat för att fördela rätt resurser. 

Problem uppstår eftersom resultatet inte är möjligt att beräkna i pengars värde utan 

kräver prestationsmätningar och uppföljningar av ”outputs” kvalitet. Budgeten ger då 

bara ett svagt stöd i styrningen där resursanskaffandet och prestationer inte kan relateras 

till varandra. Enligt Wittbom (2013) var det grunden för att New Public Management 

skulle implementeras i organisationerna och hjälpa till att styra mot mål och resultat. 

Effektivitet, eller "att göra rätt saker", vid ett universitet varierar beroende på 

institutionsbaserade uppdrag och mål vid universitetet (Shobel & Sholey, 2012). 

 

Cropper & Cook (2000) betonar att identifikation av kostnader per kostnadsbärare, 

faktorer som påverkar aktiviteter och resultat kan inte tas under samma ram utan måste 

särskiljas. Traditionella kostnadsberäkningsmetoder tagna av centrala 

ekonomiavdelningar anses fortfarande vara viktiga för att definiera kostnader som 

institutioner har, men det krävs nya metoder för deras uppföljning och omfördelning 

(Cropper & Cook, 2000). Om offentliga organisationer överskrider sina budgetar, 

riskeras inte dess existens anger Brunsson (2005). Däremot blir konsekvensen ett dåligt 

rykte med följd att regeringen ställer krav på omorganisation, allteftersom samhället 

sätter press på välfungerande myndigheter betonar Brunsson (2005).   

 

2.3.1 Intäkter 
 
Intäkter bör fördelas enligt funktion och resurser på samma sätt som tillhörande 

kostnader som skall presenteras vidare per ämne (Capaldi & Abbey, 2011). En studie 

som gjordes i Storbritannien visar att universiteten ofta använder 

intäktsallokeringsmodeller som bygger på prognoser utifrån historiska data som anses 
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vara enklare än att planera kostnader (Oduoza, 2009). Vid ökning av antal studenter 

ökar även intäkter men resursåtgång har varierande tendens förklarar Capaldi & Abbey 

(2011).  

 

2.3.2 Kostnader 
Styrning över kostnader ska inte baseras bara på finansiella rapporter utan även omfatta 

finansiella prognoser och bra planeringsförmåga (Berry, 2014). Kostnader som 

studerades och faller inom fakulteter omfattar personalkostnader, avgifter, 

pensionskostnader, kostnader kopplade till antagna studenter och lokalkostnader 

(Oduoza, 2009).  

 

Direkta kostnader 

Planering och allokering av personal är av största vikt för beslutsfattande inom 

universiteten vilket påverkar effektiviteten i produktiva enheter (Caballero, et al., 2004). 

Enligt studien som gjordes i USA finns det fyra huvudområden som universitets 

personal jobbar i: undervisning, forskning, tjänster mot allmänheten och administration 

(Ruhupatty & Maguad, 2015).   

 

För att kunna få en rättvisande bild om tillhörande kostnader på kursnivå ska samma 

princip för medräknade intäkter respektive kostnader användas vid beräkning av 

resultat. I Storbritannien använde forskare en s.k. ”The Course Resources Appraisal 

Model” (CRAM) modell för att ge en exakt kostnadsnyttoinformation fördelad per kurs 

(Kennedy, Laurillard, Horan, Charlton, 2015). Modellen kräver även att information för 

den del av intäkter som tillfaller utbildningen skrivs in så att modellen beräknar 

undervisningstillfällens resultat direkt. Vid beräkningar av kostnader ska hänsyn tas till 

kostnader som är direktkopplade till undervisningen. Dessa kostnader omfattar antal 

timmar som avser undervisningsförberedelse, antal undervisningstimmar, antal 

studenter, antal veckor som kursen genomförs, klassifikation av lärarnas lön som är 

uppdelad i två genomsnittliga löner- högre lön och lägre genomsnittlön (Kennedy, et al., 

2015). Hatsor (2014) betonar att annan empiri tyder på att löpande kostnader som 

kopplas till utbildningen inte alltid är relaterade till utbildningens mål. 

Utbildningskvalitet och därmed studenternas prestationer är beroende av lärarnas 

kvalitet i form av deras kompetens förklarar författaren. Klasser med lärare som har 

högre kompetenser har fler studenter men högre kostnader. Budgetar är förbestämda och 

blir ofta ineffektiva. (Ibid.). 
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Indirekta kostnader 

Kostnader som framkommer inom högre utbildningsorganisationer omfattar inte bara 

undervisning utan även andra omkostnader: studentservice, stöd till institutioner och 

andra löpande kostnader som finansieras från samma källa (Mensah & Werner,, 2003). 

För att mäta denna organisations driftseffektivitet används ofta förhållandet mellan 

administrativa kostnader och de totala kostnaderna förklarar författarna. (Cox, 1999).  

 

Kostnader relaterade till universitets infrastruktur tas inte i anspråk i ovan nämnda 

CRAM-modell eftersom beräkningar för dem utförs med andra mekanismer inom 

universitetet som inte kontrolleras av läraren (Kennedy, et al., 2015). Gemensamma 

kostnader enligt den traditionella allokeringsmetoden kopplas till institutioner, trots att 

institutioner möjligtvis inte har någon nytta av dessa gemensamma tjänster (Ruhupatty 

& Maguad, 2015). Varje institution kan ha unika aktiviteter kopplade bara till den 

medan kostnaderna för dessa aktiviteter betalas även av andra som betalar högre priser 

än de som utnyttjar det (Ibid.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

17 

 

3 Metod 
 
I metodkapitlet kommer forskningsmetoden att beskrivas. Kapitlet kommer att ge en 

närmare inblick av hur datainsamlingen genomfördes, vilka metoder som använts i 

studien och vilka angreppssätt som tillämpats under arbetsgången.  

 
 
3.1 Förförståelse  
 
Förförståelse avser erfarenheter och kunskaper om ämnet som forskaren tar med sig i 

sin forskning (Jakobsson, 2011). Det finns två olika synsätt på förförståelsen: det första 

avser fenomenologi där forskaren bortser från sin tidigare kännedom och förutfattade 

meningar och det andra avser hermeneutik, där forskaren drar nytta från sina kunskaper 

och erfarenheter som hjälper honom i forskningen. Förförståelsen som forskaren har 

anses inom hermeneutik vara en tillgång för att förstå och tolka forskningsobjektet där 

helheten ligger i fokus. För att kunna se helheten i forskningsobjektet, relaterar 

forskaren delbitar av forskningsobjektet till helheten och går fram och tillbaka mellan 

dem förklarar Patel & Davidsson (2015). Förkunskaper för den valda studien kommer 

till viss del av min anställning vid Linnéuniversitetet. Samtidigt är jag medveten om 

risken att förförståelsen kan stå i vägen för skrivandet på grund av att för mig självklara 

begrepp, riskerar att vara otydliga för läsaren. Mina tidigare kunskaper kring 

ekonomistyrning på högre nivå vid Linnéuniversitetet anses vara begränsade vilket gör 

att den hermeneutiska förförståelsen används bara som en grund för forskningens 

utveckling på djupare nivåer i studien. 

 
 
3.2 Kvalitativ forskning 
 

”Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra 
det.” (Fog, 1979)6 
 

Val av metod bör passa bäst till frågeställningen som studien handlar om (Holme & 

Solvang, 2012). Frågeställningen i min studie syftar mot djupare förståelse för processer 

som bidrar till effektivare resursutnyttjande vid Linnéuniversitetet. Det finns två 

metoder för att utföra forskning: den kvalitativa respektive kvantitativa 

forskningsmetoden (Bryman & Bell, 2013; Holme & Solvang, 2012, Björkqvist, 2013). 

                                                
6 Holme & Solvang, (2012) 
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Kvantitativ metod omvandlar insamlad information till siffror som bearbetas i statistisk 

analys innan dess resultat presenteras, medan kvalitativ metod grundas mycket på 

forskarens förmåga att förstå och tolka informationen till handa (Holme & Solvang, 

2012). Under kvalitativa metoder ökar förståelsen av frågeställningen ständigt och med 

intervjuerna får forskaren nya insikter och bredare uppfattning om temat som inte kan 

omvandlas i siffror (ibid.). Som redan nämnts är den hermeneutiska förförståelsen bara 

en grund för att kunna bygga upp forskningen vilket ger studien goda förutsättningar att 

låta kunskaper växa under arbetets gång. Kvalitativa metoder ger en helhetsbild i 

undersökningen där forskaren tittar på problem inifrån i form av en deltagare eller aktör 

(Holme & Solvang, 2012).  

 

För att fördjupa sig i studiens ämne krävs det insamling av relevant data om hur det 

görs idag, vilka möjligheter finns i organisationen för att kunna förbättra processer, och 

undersöka vad som är lämpligt för att uppnå resultat. Då min forskningsfråga och själva 

studien strävar mot fördjupad förståelse av olika processer vid Linnéuniversitetet anser 

jag att en kvalitativ metod är mer lämpad i undersökningen. Detta syfte hade varit svårt 

att uppnå genom att med kvantitativa mått bekräfta eller bestrida antagandet. I syfte att 

få ökad förståelse för processer och svara på frågan ”hur”, har jag valt intervjuer som 

min metod vid insamling och tolkning av data.  

 

Kvalitativ forskning stärks genom användning av många olika källor (Yin, 2013). Enligt 

Bryman och Bell (2014) inkluderar kvalitativ forskning flera olika metoder var av 

etnografi/deltagande observation, kvalitativa intervjuer, insamling och kvalitativ analys 

av texter och dokument är bara några av dem. Nackdelen här är att tillgänglighet till 

sådan information är begränsad, även om denna brist har underlättats med tillgängliga 

databaser via internet. I min studie har jag använt mig av empiriska undersökningar i 

form av intervjuer med anställda vid Linnéuniversitetet som har djup insikt i den för 

studien relevanta verksamheten.  Vidare har jag samlat in data via webbsidor och annan 

litteratur framkommen från tidigare forskning.  

 

 

 

 



  
 

19 

 

3.3 Angreppssätt 
 
Inom forskningen finns det två ansatser att göra analys på: induktiv och deduktiv ansats. 

Induktiv ansats går från delarna till helheten medan deduktiv ansats går från helheten till 

delarna (Jakobsson, 2011). Deduktiv ansats förklaras som en metod där forskaren utgår 

från teori och med hjälp av den drar slutsatser om fenomenet (Jakobsson, 2011). Patel 

och Davidsson (2015) förklarar den deduktiva och induktiva ansatsen som olika sätt att 

växla mellan data och begrepp där den induktiva ansatsen grundas i data och leder 

forskaren till begrepp medan den deduktiva ansatsen låter forskaren att följa upp 

begreppen och därmed avgränsa sin forskning till relevanta data. Genom induktivt 

angreppssätt utgår forskaren från sin upptäckt utan att förklara det först i teori, och först 

efter insamlad empiri utformas teori (Patel & Davidsson, 2015).  

  

Min undersökning baseras på verkligheten kopplad till Linnéuniversitetet och dess 

verksamhet vilket har lett mig till att använda den induktiva metoden. Studien präglas 

samtidigt av förförståelsen som hämtar förklaringar i teorin som ger undersökningen en 

deduktiv ansats. Med den induktiva ansatsen kommer det att förklaras hur planering och 

uppföljning ser ut idag, vilka möjligheter som finns för utveckling och förbättrade 

rutiner för att skapa goda förutsättningar för stabil ekonomi vid Linnéuniversitetet. För 

att kunna samla in empiri krävs det samtidigt att vissa delar av problemen först förklaras 

med teori. Den teoretiska förklaringen avser exempelvis teori om andra styrmedel som 

kan ge ett bättre underlag och förklara vilka delar tillförs planering och uppföljning. 

Alltså teorin måste verifieras med empiri som motsvarar den deduktiva ansatsen som 

markerar studiens angreppssätt som abduktiv. Det innebär att studien pendlar mellan 

den induktiva och deduktiva ansatsen. Abduktiv ansats går från enskilda fall till en 

preliminär teori som testas vidare på nytt (Patel & Davidsson, 2015).   På det sättet 

utvecklas sedan teorin förklaras av författarna.  

 

 

3.4  Datainsamlingsdesign 
 

För att få svar på studiens forskningsfråga behövdes en analys av metoder som används 

idag vid planering och uppföljning av resursallokering vid Linnéuniversitetet samt vilka 

trender som råder på den svenska högskoleutbildningsmarknaden. Empirisamling 

gällande Linnéuniversitetet görs genom personliga intervjuer och insamlande av fakta 
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från tillgängliga officiella dokument. Empirisamlingen skiljer på två olika källor 

beroende på källornas ursprung och upphov: primärkällor och sekundärkällor (Holme & 

Solvang, 2012). Patel och Davidsson (2015) förklarar skillnaden mellan primära och 

sekundära källor med närheten till informationslämnaren. Primärkällor är insamlade vid 

ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar medan sekundära källor inte gör 

det betonar Patel och Davidsson. Källor som är skrivna och insamlade av någon annan 

men är använda i studien kallas här för sekundära källor (Holme & Solvang, 2012). 

 

 

3.4.1 Intervjuer och observationer – primära källor 
 
Intervjuer förklaras som en interaktion mellan forskaren och informanten och kallas av 

Yin (2013) även kvalitativa intervjuer. Bryman och Bell (2014) förklarar att 

semistrukturerade intervjuer ger informanten frihet att utforma sina svar medan 

forskaren håller sig till specifika begrepp relaterade till forskningsämne. Öppna frågor 

ger informanten möjlighet att svara utifrån sin egen tolkning och inte hålla sig till korta 

svar anger Yin (2013).  Genomförandet av intervjuer i min studie omfattade 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Yin (2013) förklarar att kvalitativa 

intervjuer utförs genom att både forskaren och deltagaren samtalar och utför en 

vardagslik kommunikation. I syfte att förbereda relevant data inför intervjuer har en 

teorigenomgång gjorts som omfattar tidigare forskning och officiella dokument. För 

säkerhetssskull gjordes en pilotintervju med Mathias Hedenborg, studierektor vid 

Institutionen för datavetenskap i syfte att testa frågornas relevans.  

 

Bryman och Bell (2014) rekommenderar att forskaren använder sig av en guide för att 

behålla fokus på forskningsämnet vid frågeställningar och därmed skapa jämförbarhet 

vid analys av samlad empiri. Utöver detta lämnas utrymme för följdfrågor som inte är 

inräknade i intervjuguiden i syfte att komma åt uppgifter som är relevanta i 

sammanhanget. Samtidigt får informanten friheten att själv tolka frågeställningarna och 

svara utifrån eget perspektiv (Bryman & Bell, 2014).  Forskarnas rekommendationer att 

göra intervjuer har följts upp vilket ledde till en uppsättning av en manual. Manualen 

användes vid intervjuer. Intervjufrågorna var i grunden samma för alla informanter för 

att i ett senare skede lättare kunna göra analyser och presentera en matris användbar för 

forskningens syfte. Vissa avvikelser kom fram under arbetsgång vad gäller frågornas 



  
 

21 

 

ordning, men generellt har jag kunnat täcka mina forskningsområden. I syfte att 

förtydliga informaternas svar ställdes även följdfrågor.  

 

Under intervjuerna framkom även observationer av kalkylmodeller som används i för 

studien relevanta frågor. Dessa kalkyler används som uppföljningsunderlag vid 

beräkning av framför allt programkostnader samt övriga modeller för planering av 

personalens tjänstgöringar. Genom dessa observationer skapades djupare förståelse för 

informanternas svar. Intervjuerna genomfördes vid personliga möten i Växjö och 

Kalmar. Alla intervjuer spelades in med godkännande av respektive informant. 

Transkribering av intervjuerna gjordes efter genomförda intervjuer och därefter gjordes 

klassifikationen av svaren efter relevans av utfrågat ämne.  

 

Urval 
 
Urval av personer som skall intervjuas är avgörande för att lyckas med studien. Syfte 

med intervjuer är att få en grund för djupare förståelse av forskningens objekt (Holme & 

Solvang, 2012). I detta sammanhang är det omöjligt att göra ett slumpmässigt urval av 

intervjupersoner och förvänta sig att få bra undersökningsresultat. Istället bör här urvalet 

omfatta olika typer av individer som på något sätt är kopplade till kärnämnet. 

Undersökningar innebär oftast ett målstyrt urval eller en teoretisk form av det målstyrda 

urvalet där forskaren samtidigt samlar in, kodar och analyserar data (Bryman & Bell, 

2014). Val av personer kan därför göras på basis av deras omfattande kunskaper i 

forskningsobjekts studie (Patel & Davidsson, 2015).  

 

Val av personer som intervjuades gjordes med fokus på deras relevans angående vilka 

arbetsuppgifter de gör. Personer som inom sitt arbete vid LNU är eller har varit i en 

position där de har planerat kursutbudet, räknat på kurskostnader eller planerat tjänster. 

Dessa personer har olika roller kopplade till planering och uppföljning av 

verksamhetens funktion som bidrar till att en helhetsbild uppnås. I första steget 

definierades vilka personer som bör inkluderas med tanke på arbetsuppgifterna. Sedan 

togs kontakt med ekonomer på respektive institutioner för att få fram namn på personer 

som arbetar med frågor på respektive fakultet/instituion. Det fanns två skäl för att göra 

så: för det första för att få en uppfattning om de övriga fakulteternas praxis och för det 

andra att säkerställa personernas arbetssätt som relevant för studiens syfte. Efter flera 

diskussioner framkom det att arbetsrutinerna på fakulteterna är väldigt olika vilket ledde 
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studien till personer med olika befattningsprofiler: studierektorer, prefekter eller 

respektive institutionsekonomer. Därefter kontaktades relevanta personer och de fick en 

redogörelse för vad syftet med studien var. Eftersom utfrågad personal tackade ja till 

intervjuerna och bokade möten med mig blev det samtidigt en bekräftelse att uppsatsens 

ämne är intressant för de övriga vilket ger uppsatsen en relevans.  

 

Presentation av informanter7  
 
Hedenborg, Mathias - Studierektor vid Institutionen för datavetenskap (DV), Fakulteten 

för teknik (FTK) – Har under många år varit inblandad i planering av kurser och 

tjänsteplanering vid institutionen. I sitt arbete tar han hänsyn till både intäkter i form av 

tilldelade anslagsmedel per student och kostnader som belastar enstaka kurser. Förutom 

intervjutillfälle har jag fört diskussioner med Mathias för att få en uppfattning kring 

varierande uppgifter, intervjufrågor, mm. under empirisamlingens förberedelse.  

Intervjun genomfördes i Växjö, 2016-12-13.  

 

Förss, Jörgen - Prefekt vid Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET), 

Fakulteten för teknik (FTK) – Som prefekt har Jörgen huvudansvar över institutionens 

ekonomi och personal. Han tar beslut som gäller verksamhetsplanering i vilka ingår 

beslut om kursnedläggningar, tjänsteplaneringar, mm.  

Intervjun genomfördes i Växjö, 2016-12-13. 

 

Johansson, Anna-Lena - jobbar som ekonom på kansliet vid Fakulteten för hälso- och 

livsvetenskap (FHL) både som institutionsekonom och ekonom med övergripande 

ansvar som berör utbildningen på grundnivå gentemot fakultetsstyrelsen. Anna-Lena 

jobbar aktivt med uppföljning av resultat baserade per program och gör egna kalkyler 

som anpassas till verksamhetens differentierade behov. 

Intervjun genomfördes i Kalmar, 2016-12- 14. 

 

Person Zeta - har en ledningsroll på en av fakulteterna vid Linnéuniversitetet (Fakultet 

Zeta). Som ledare jobbar Person Zeta med tjänsteplanering, utbudsplanering och 

förbereder underlag för senare beslutsfattande vid fakulteten. Det kan handla om 

                                                
7 En informant ville vara anonym och kommer inte att presenteras i studien under eget namn och funktion 
utan kommer istället att presenteras under ett kodat namn. 
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underlag för kursernas nedläggning. För enkelhetsskull kommer fakulteten i frågan att 

kallas för Fakulteten Zeta (FZ).  

Intervjun genomfördes i Växjö, 2016-12-12. 

 

3.4.2 Sekundära källor 
 
Som det redan påpekats finns risken att förförståelsen för området står i vägen för 

budskapets tydlighet för läsaren. Därför har jag valt att inkludera några dokument som 

innehåller information om begrepp i studien och relationer mellan dessa. Dessa 

sekundära källor ger uppgiften auktoritet förklarar Holme & Solvang (2012). Enligt 

Patel & Davidsson (2015) ska valet av dokument som används i forskningsstudien ge 

läsaren en fullständig bild belyst ur flera synvinklar. 

 

I teorikapitlet inkluderas tidigare forskningsresultat inom problematik som senare 

relateras till insamlad empiri och tvärtom. För att utöka trovärdigheten för dessa källor 

rekommenderas att forskaren använder sig av universitetsbiblioteks sajter (Yin, 2013), 

vilket anses vara gjort i studien. Artiklar som användes i teorikapitlet avser Pear 

Reviewed vetenskapliga artiklar som har tagits fram med hjälp av databassökmotorn 

”One Search” vid Linnéuniversitetets bibliotek. 

 

Dessutom var det viktigt för studien att förklara bland annat Linnéuniversitetets 

övergripande strategi, hur beslut tas enligt förordningen samt presentera universitetets 

verksamhet. Den här informationen har samlats in via Linnéuniversitetets webbsida och 

presenteras under empiri som inledande information.  

 

 

3.4.3 Källkritik 
 
Ekonomistyrning av universitet är ett brett begrepp som kännetecknas av komplexa, 

både interna och externa processer för att organisationerna ska kunna klara av 

uppdraget. Komplexiteten kräver ett omfattande arbete att hitta relevanta dokument 

kopplade till universitetet som en lärande organisation, en myndighet och en 

organisation som är reglerad utifrån bestämmelser för New Public Management. Här 

ställs höga krav på att dokumenten som beskriver dessa samband motsvarar 

sannolikheten till inträffade händelser, varför det är viktigt att vara kritisk mot 

tillgängliga dokument (Patel & Davidsson, 2015).  En del av de sekundära källor som 
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används i studien avser i viss mån studier som gjordes med fokus på andra länder och 

inte Sverige. Det innebär att anslagstilldelning, med stor sannolikhet avviker från 

grunderna vid svenska tilldelningsmodeller. Dessa källor togs dock med i min studie 

eftersom de talar om liknande processer eller problem specifika för 

högskoleutbildningsorganisationer som finansieras med statliga pengar. Samtidigt har 

en del primära källor använts i studien som anses vara gamla (1970-talet). Dessa källor 

används för att lyfta fram studiens forskningsfråga som komplex och aktuell genom 

tider.  

 

Vid val av primära källor har informanternas närhet till problematiken värderats där de 

personer som inte har nära koppling till problemen valdes bort. Risken återstår att 

enskilda personer svarar på frågor utifrån egen bedömning av problemen. 

 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 
I Sverige gäller Lag om offentlighetsprincipen som har central betydelse i den svenska 

rättsordningen. Lag om offentlighetsprincipen ger allmänheten rättighet till insyn och 

tillgänglighet till information om statens och kommunens verksamhet 

(Regeringskansliet, 2016).8 Eftersom Linnéuniversitetet är en myndighet betyder det att 

information kring dess verksamhet fanns tillgängliga vilket underlättade mitt sökande 

efter relevant information. Dessutom insamlad information om en statlig organisation 

från pålitliga källor ökar uppsatsens reliabilitet. Dokument som tas direkt från 

myndigheternas webbsidor anses vara pålitliga. Däremot andra källor, speciellt källor 

från webben, kan klassificeras som otillförlitliga vilket gjorde att undersökningen 

begränsades och dessa källor valdes bort. I studien nämns en del tidigare gjorda 

forskningar som hade fokus på andra länder. Dessa studier används för att styrka 

komplexiteten som råder över universitet globalt samt strävan att hitta metoder som 

fungerar till för att uppnå effektivitet vid liknande organisationer. Idag konkurrerar 

universitet på den globala marknaden vilket gör att även dessa studier kan bidra med 

nytta i denna studie. 

 

                                                
8 Regeringskansliet, (2016) 
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Studiens reliabilitet förklaras genom dess tillförlitlighet anger Patel & Davidsson 

(2015). Det innebär att beskrivning som lämnas av en individ i studien ska vara 

identiskt i fall att studien upprepas anger författarna. Enligt författarna är reliabilitet 

svårt att bevisa vid kvalitativa studier med semistrukturerade intervjuer. Informanter 

omfattade i studien tillhör olika fakulteter och institutioner och som redan påpekats 

jobbar med ställda frågor på olika sätt. Det finns samtidigt ett gemensamt syfte i deras 

roller – att planera ut en effektiv allokering av begränsade resurser, som bildar kärnan i 

studien. Innan de som ska intervjuas valdes, togs en kontakt med fakulteterna för en 

avstämmning med personerna närmast kopplade till studiens ämne. Utifrån detta gjordes 

val av informanter som i sig ökar reliabiliteten. Reliabiliteten förstärks med ett 

kontrollsteg till: Först gjordes en kort pilotintervju med en av informanterna i syfte att 

förbereda intervjumanualen så att den därmed omfattar relevanta frågor för studien. 

Efter att transkribering gjordes erbjöds samma person läsa igenom transkriberad text för 

att se om den överensstämmer med arbetssättet och verkligheten. Efter att den 

godkändes ansåg jag att studien har hög reliabilitet som gör att samma resultat uppnås i 

fall att studien upprepas. Reliabiliteten håller så länge det handlar om personer som 

jobbar idag med frågor kopplade till studiens syfte. Risken finns att nya personer 

använder sig av andra metoder. 

 

Insamlad empiri som presenteras ska utöka studiens validitet genom att visa samma 

resultat nära kopplat till studiens tema– empirin konvergerar menar Yin (2013). 

Teoretiska ramar och empiri insamlade på olika sätt skulle leda till samma resultat och 

svara på forskningsfrågan som i sig samtidigt kommer att bekräfta validiteten i 

forskningen. Informanter är valda utefter deras koppling till studiens tema. Några 

personer valdes bort allteftersom deras arbetssätt inte passade in i studien. I studien 

används triangulering som ökar studiens validitet. 

 
 
Triangulering 
 
Triangulering avser insamling av data på flera olika sätt som sedan vägs samman i 

analysen som gör att problem blir belysta från olika perspektiv (Patel & Davidsson, 

2015). Empiri kan samlas in genom intervjuer, datakällor, litteraturgenomgång, 

observationer, mm förklarar författarna. Det ger forskaren variation att tolka problem 

från ett bredare perspektiv (Ibid.). Den aktuella empirisamlingen gjordes genom 

intervjuer som är primär datakälla. Forskningen omfattar även sekundära källor som 
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samlas in vid genomgång av teori framkommen från tidigare studier samt andra 

webbkällor.  

Med triangulering kommer övriga källor att relateras i analysen för att kunna definiera 

möjliga förbättringar i ekonomistyrningen.  Informanternas svar ges utifrån deras 

erfarenheter och överensstämmer med de regelverk som gäller vid lärosätet enligt 

insamling från lärosätetswebbsidor. Det relateras till teori som är skriven till sin största 

del före empirisamlingen. Dessutom är informanternas roll vid respektive fakultet 

väldigt olika och belyser studien från olika yrkesperspektiv. 

 

3.6 Operationalisering 
 
Lämpliga teorier och litteratur används som grund för operationalisering. Utifrån detta 

byggdes frågorna upp som ställdes under intervjuerna. I syfte att förtydliga arbetssättet 

för att komma fram till resultat presenteras nedan en tabell innehållande 

intervjufrågornas teoretiska utgångspunkter och dess syfte. Teori som förklarar hur 

statliga organisationer eller universitet styrs kommer inte att behandlas i tabellen 

eftersom dessa frågor inte kommer att ställas till informanter utan samlas in med hjälp 

av webbsidor. 

 

Teori/referensram Intervjufrågor Syfte 

 

 

 

 

 

Planering av 

utbildningsutbud 

och 

anslagstilldelning 

 

 

 

 

 

 

Hur planeras utbudet av kurser och program? Har ni någon 

arbetsförordning? 

Att undersöka 

planering av 

kurser och 

tjänster, samt 

tilldelning av 

anslaget. Med 

detta kommer jag 

att skapa 

förståelse för 

universitetets 

komplexitet 

 

Hur hanteras timtilldelning? Utgår ni från ett gemensamt schema för  

planering av undervisningstimmar? 

 

Hur följer ni upp strategiska kurser (kurser som måste ges oavsett om 

de orsakar underskott)? 

 

Har ni några kurser där studenter från olika program, fakulteter och 

institutioner samläser? 

 

Hur hanteras kostnader och planering av sådana kurser?  

 

Inom vilka utbildningsområden klassificeras er institutions/fakultets 

kurser? 
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Teori Intervjufrågor Syfte 

Ekonomistyrning, 

kursbudgetering 

och 

beslutsfattande 

(kalkylering som 

beslutsunderlag) 

 

 

 

 

 

Hur tas beslut om avveckling av kurser? Vilken väg går beslutsfattande?  

Att ta reda på hur 

beslut fattas 

samt hur övriga 

organisatoriska 

delar använder sig 

av kalkylering 

 

 

Varför läggs de ner? 

 

Gör ni konsekvensanalyser i fall att ni måste avveckla någon kurs -  

hur påverkar det andra? 

 

Finns det några skillnader i beslutsfattande om kurser ges till  

enstaka eller samläsnings kurser? 

 

Använder du dig av kursbudgetskalkyler? I vilket syfte? 

 

Gör ni kalkyler för samläsning? I vilket syfte? (Om inte: Skulle du ha 

någon nytta av detta? 

 

Vilka nackdelar ser du i samband med beräkning av kurskostnader? 

 
 
 
 
Teori Intervjufrågor Syfte 

 

 

Kostnader och 

resursallokering 

 

 

 

 

 

Vilka kostnader tillförs en kurs? 

Att ta reda på 

vilka specifika 

kostnader som 

tillförs en kurs 

 

Vilka aktiviteter kan urskiljas i samband med kurser(undervisning, 

seminarier, mm)? 

 

Vad är det som orsakar, driver kostnader mest? 

 

Använder ni dyr utrustning i undervisningen? Hur hanteras dessa 

kostnader? 

  

Tillförs andra kostnader till kurser: kostnader för programansvariga, 

kompetensutveckling, mm? 

 

Hur hanteras samläsningskurser? Beräknas de på annat sätt? 
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4 Empiri 
 
 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av information insamlad på olika sätt. 

En del av empirin har samlats in med hjälp av webbsidor. Den informationen ska ge 

läsaren en inblick i rådande praxis och regelverk. Sedan presenteras empiri som 

samlats in genom intervjuer. Detta kapitel kommer att besvara studiens syfte samt leda 

till svar på forskningsfrågan. 

 

 
 
4.1 Ekonomistyrning vid Linnéuniversitétet 
 
Linnéuniversitetets utbildningsutbud sträcker sig över 150 utbildningsprogram och över 

2 000 fristående kurser.9 Dessa program och kurser är klassificerade inom 15 

utbildningsområden (se Figur 2 för mer information) och omfattar ca 14 000 

helårsstudenter.  Anslagstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

enligt regleringsbrev för 2015 var ca 1 021 Mkr.10  Linnéuniversitetet liksom andra 

lärosäten i landet återrapporterar sin verksamhet enligt regleringsbrev 

(Linnéuniversitetet, Årsredovisning 2015). En omfattande omorganisation gjordes 2013 

där fakulteterna och nämnden för lärarutbildning arbetade med utvecklingen av 

utbildningsutbudet. En del av utbildningarna hade lagts ned eller omformats, medan en 

del nya kurser och program ingick i utbildningsutbudet (ibid.). 

I Linnéuniversitetets nya organisation  strävas det mot en tydligare ansvarsfördelning, 

högre transparens och igenkännbarhet, kommunikation och öppenhet samt 

omställbarhet. 

 
Allt eftersom universitet och högskolor idag är konkurrensutsatta har Linnéuniversitetet 

tagit fram en ny policy för intern styrning och kontroll i syfte att förenkla och anpassa 

åtgärder och därmed uppnå sitt uppdragsmål. Internstyrning och intern kontroll ska 

hjälpa till vid beslutsfattande (ibid.). 

 

                                                
9 Linnéuniversitetet, Om Linnéuniversitetet (2016), 
10 Linnéuniversitetet, (2016), Årsredovisning 2015., s. 53. 
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Figur 1: Linnéuniversitetets utbildningsutbuds struktur per utbildningsområden, Källa: LNU 
Årsredovisning 2015. 

 
 
 

4.1.1 Linnéuniversitetets strategi och styrning11 
 
Linnéuniversitetets strategi utmärker sig inom en kreativ kunskapsmiljö som är 

överordnad till fyra strategiska områden: Utmanande utbildningar, Framstående 

forskning, samhällelig drivkraft och globala värden. Intern beslutsstruktur är av 

hierarkisk karaktär och reglerad utefter tagna beslut. 

 

Linnéuniversitetets vision och strategi framgår i dokumentet ”En resa in i framtiden – 

Vision och strategi 2015-2020” som är en efterföljare på dokumentet med samma namn 

men som omfattade perioden 2010-2015. Linnéuniversitetet ska vårda Carl von Linnés 

anda som ett vetenskapligt och pedagogiskt universitet. Det framgår att Linnéuniversitet 

idag är ett väletablerat universitet på den svenska marknaden. Universitetet är 

välpositionerat på den globala marknaden som framgår i Linnéuniversitetets vision som 

skapar en kreativ och internationell kunskapsmiljö. Övergripande mål som universitetet 

strävar mot är bland annat utmanande utbildningar med hög samhällsrelevans och en 

internationell och mångkulturell kunskapsmiljö. För att dessa mål ska uppnås och 

kvalitet i utbildningen säkerställas är det av största vikt att lärarna ständigt utvecklar 

sina kunskaper.  

 

                                                
11 Insamlat material via webbsida lnu.se 
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Kunskaper ska baseras på framtagna kursplaner med strävan att dessa utvidgas och 

bemöter samhällets behov av kompetenser. Strävan mot universitetets strategiska mål 

ska omfatta både anställda och studenter som uppmanas att sträva mot nyfikenhet och 

nytänkande som sätter krav på bra kommunikation.  (Linnéuniversitetet, En resa in i 

framtiden, 2015-2020). För att förverkliga universitetets vision och strategi och därmed 

säkra kvalité har universitetet tagit fram ”Linnéuniversitetets kvalitetspolicy” som 

gynnar helhet, systematik och kommunikation mellan alla aktörer: studenter, 

medarbetare och samhälle. Dessa processer har en cyklisk karaktär. Processer som avser 

ekonomi ligger under ekonomiavdelningens ansvar vilken strävar mot hög kvalité i alla 

delar av ekonomikedjan för att förse beslutsfattare på alla nivåer med tillförlitliga 

beslutsunderlag. Universitetets verksamhet följs upp genom årsredovisningen som 

rapporteras till regeringen en gång per år. Planeringsarbetet vid universitetet grundas i 

dess strategi. Universitetsstyrelsen fattar beslut om riktlinjer för planeringar vid 

universitetet som sammanställs i dokument ”Verksamhetens inriktning och ekonomiska 

förutsättningar” som definierar organisationens budgetramar. Förutom obligatoriska 

budgetar görs även regelbundna ekonomiska prognoser för att stämma av att 

verksamheten följer upp planerna.  

 

Planeringen som görs vid Linnéuniversitetet kan fördelas i den långsiktiga som omfattar 

universitetets strategiska planering tagen för en femårigs period och presenterad i 

dokumentet ”En resa in i framtiden”. Dessutom följer universiteten statliga regelverk 

om budgetar och årsredovisningar som görs en gång per år och prognoser/delårsbokslut 

för att följa upp utfallet och därmed minska finansiella risker. 

 
 
4.1.2 Beslutsprocesser vid Linnéuniversitetet12 
 
Beslutsfattande vid Linnéuniversitetet har en hierarkisk struktur där rektor är 

underordnad universitetsstyrelsen. Universitetsstyrelsen har inblick över alla högskolans 

angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs (Linnéuniversitetet, 3; 2017 ). 

Universitetsstyrelsen beslutar om viktiga frågor angående verksamhetsstyrning, 

finansiella resultatrapporter och budgetering på en övergripande nivå. Beslut som tas av 

rektor är förbestämda i högskoleförordningen (1993:100). Rektor delegerar en del beslut 

i hierarkisk ordning till prorektorer, vicerektorer, universitetsdirektör, fakultetsstyrelse, 

                                                
12 Insamlat material via webbsida lnu.se 
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dekan, mm (Linnéuniversitetet, Rektorsdelegationsordning, 2016). 

Universitetsdirektören ansvarar för den universitetsgemensamma förvaltningen som 

bland annat inkluderar beslut om universitetets budgetering och ekonomiska 

uppföljning, samt beslut om regler och rutiner för universitetets ekonomihantering.  

 

Ur Rektors besluts- och delegationsordningsdokument (2016) framgår tydliga riktlinjer 

för varje dekan om dess behörighet och begränsningar om beslutsfattande som inte kan 

delegeras vidare till andra mellanchefer. Som det framgår från dokumentet är dekan 

ansvarig för fakultetens övergripande ekonomi samt utbildningsplaner för utbildning på 

grund- och avancerad nivå. De hierarkiska delegationsordningarna fortsätter till de 

nedre nivåerna genom besluts- och delegationsordningar framtagna av dekan på 

respektive fakultet till prefekter på institutionerna. Prefekterna har verksamhetsstyrnings 

- och ekonomiansvar för sina institutioner. 

 

 

4.1.3 Verksamhetsplanering 
 
Verksamhetsplanering är en essentiell process för universitets alla organisatoriska delar. 

Ansvariga inom fakulteter och institutioner som planerar både utbildningsutbudet och 

ekonomin som ligger snävt intill varandra. Ansvar för övergripande ekonomi ligger 

hierarkiskt ordnad och reglerad via delegationsordning beslutat av rektor. Prefekter 

ansvarar för respektive institutions ekonomi och studierektorer planerar tillsättningen i 

kurser och program. Kursansvariga planerar vidare på en mer detaljerad nivå hur 

utbildningen ska genomföras (Forss, Hedenborg, Zeta, 2016). 

 

Vanligtvis diskuterar kollegiet först om något nytt program ska införas. Sedan processas 

det inom fakulteten i enlighet med den redan skrivna arbetsordningen för 

programplanering och processandet (Hedenborg, 2016). Person Zeta anger till exempel 

att det första förslaget görs av studierektorn till ledningsgruppen som efter genomförd 

diskussion lämnar sitt förslag till prefekten för beslutsfattande. Dessa processer är 

väldigt enkla i sin natur eftersom de flesta kurser som ges inom fakulteten omfattar 

fristående kurser. Samma enkla beslut gäller vid nedläggning av någon kurs. Beslut om 

nedläggning av kurser tas av prefekter på respektive institutioner efter föredrag av 

ledningsberedande organ förklarar Person Zeta. 
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Beslut om förändringar av utbildningsutbudet är inte helt problemfria. Jörgen Forss 

berättar om ett problem med ett omstartat masterprogram. Programmet blev vilande 

under några år på grund av lågt söktryck och därmed fick institutionen minskade 

intäkter. Efter att institutionen bestämde sig för att starta programmet på nytt upptäckte 

ledningen att kurserna som en gång i tiden var inplanerade i programmet hade 

försvunnit ur utbudet eller blivit omflyttade till andra läsperioder. Därför är viktigt att se 

över konsekvenserna innan något program eller kurs läggs ner, säger Forss. 

Det är inte så enkelt att lägga ner en kurs bl.a. då hänsyn måste tas till omregistrerade 

studenter som måste få tillfälle att bli examinerade på sina kurser uppger informanterna. 

Vidare måste institutionerna se över samläsningar inom kurser i fall nedläggning av en 

kurs påverkar andra program. Väldigt ofta fortsätter institutioner att ge kurser som 

genererar förluster men ser att det finns andra kurser som kan lindra de negativa 

effekterna och täcka dessa underskott. Person Zeta uppmärksammar att distanskurser är 

enklare att lägga ner vid exempelvis alldeles för få studenter, medan campuskurser 

fortsätter att ges även om det är för få studenter. Det kan handla om att en kurs ger 

sämre genomströmning bara tillfälligt och på längre sikt förbättras det. 

 

I det empiriska materialet omfattas följande utbildningsområden (uppdelade per 

institution/fakultet):  

- Institutionen för datavetenskap och Institutionen för byggd miljö och 

energiteknik omfattar bara naturvetenskapliga/tekniska prislappar; 

- Fakulteten för hälso- och livsvetenskap ger kurser klassificerade mestadels med 

naturvetenskapliga/tekniska prislappar men även medicinska- och vårdprislappar 

som ger fakulteten ännu högre ersättningar per hst/hpr; 

- Fakulteten Zeta omfattar samhälls- humanistiska prislappar, samt övriga – och 

undervisningsprislappar.   

Ersättning per klassificerade utbildningsområden har olika värden och i princip är de 

lägsta ersättningsnivåerna inom samhälls-humanistiska områden. Det innebär att ett 

högre antal sökande behövs för att klara av ekonomin. 

 

 

Planering av utbildningsutbud 
 
Samtliga informanter anger att verksamhetsplanering inkluderar flera personer. Inom 

Linnéuniversitetet finns det många olikheter när det gäller verksamhetsplanering och 
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uppföljning som gäller vid övriga organisatoriska delar. Organisationen utvecklades 

genom åren och ändrade sina former. Frågan om planering av utbildningsutbud faller 

oftast på studierektorer som planerar hur personalresurser allokeras i kärnverksamheten, 

vilka kurser som ska ges inför nästa terminsstart och liknande frågor. Prefekter på 

respektive institution beslutar om institutionens utbildningsutbud och i specifika fall, 

när exempelvis ett nytt program införs, tas beslut av fakultetens dekan. Beslut om 

ändringar av utbildningsutbud som ligger inom universitets strategiska intressen tas av 

rektor.  

 

Samhällets förändrande dynamik uppger Hedenborg som en av faktorerna som påverkar 

utbildningsutbudet vid universitetet. Det är viktigt att följa upp samhällets utveckling 

och intressen, anpassa program – och kursutbudet till det, planera noggrant 

programmens innehåll för att behålla aktualitet i utbildningen och erhålla tillräckligt 

högt söktryck. Program som ges ska förse studenterna med goda kunskaper som de tar 

med sig den dagen de ger sig ut i arbetslivet.  

 

Lägre söktryck indikerar minskat intresse för utbildningen, sämre ekonomi för 

institutionerna och därmed för universitetet och uppmanar beslutsfattande organ att se 

över utbildningsutbudet. Det kan handla om att kurserna helt enkelt blev omoderna och 

inte följer upp samhällsutvecklingen i samma takt säger informanterna. Som svar på 

dessa förändringar avvecklas kurser och program eller alternativt införs nya. Innan 

kursen läggs ner eller pausas måste en konsekvensanalys göras och då tas hänsyn till 

övriga specifika situationer: Handlar det om samläsningskurser? Hur påverkas andra 

program om en kurs eller hela program avvecklas? De flesta kurser vid Fakulteten Zeta 

är fristående och då handlar det om ganska enkla beslut där kurser bara läggs ner. 

Hänsyn tas till samläsningskurser vilka ingår i flera program eller kanske handlar det 

om strategiska kurser som måste ges oavsett om de genererar underskott eller inte 

(Person Zeta, 2016).  

 

Vid planering av utbildningsutbud måste hänsyn tas till samläsningskurser – kurser som 

ges för både studenter som läser program och studenter som läser den som en fristående 

kurs är informanterna eniga om. Planering av samläsningskurser görs delvis för att 

säkerställa att tillräckligt många studenter läser och därmed frambringar tillräckligt 

mycket intäkter (Hedenborg, 2016). Samma resonemang bekräftas av andra 
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informanter. I princip görs samma arbete på alla berörda institutioner/fakulteter: först 

görs en övergripande plan och tjänster planeras utifrån förväntade antal studenter för att 

sedan fördela personalens tjänstgöring per kurs. Uppföljningarna skiljs åt där fördjupade 

analyser görs exempelvis vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap när resultat 

avviker stort efter att intäkter och kostnader beräknas per kursnivå, medan DV redan vid 

planering använder sig av förbestämda minimi- och maximikrav som en kurs måste 

uppfylla i form av antal studenter, tilldelade undervisningstimmar och andra faktorer för 

att inte generera förluster. 

 

 

4.2 Ekonomistyrningsinstrument vid Linnéuniversitetet  
 
Informanternas svar angående planering och uppföljning av ekonomiska utfall görs på 

väldigt olika detaljnivåer vid Linnéuniversitetet. Samtliga informanter har svarat att 

ekonomiansvaret ligger på respektive prefekt för institutionerna eller dekan på 

respektive fakultet beroende på vilken nivå uppföljningen eller planeringen görs. Det 

sker i hierarkisk ordning säger informanterna. Vid Fakulteten Zeta betonas en mer 

flexibel styrning som grundas i dess specifika verksamhet med mestadels fristående 

kurser som gör att anpassningsåtgärder av exempelvis kursutbud sker i snabbare takt. 

Informanter från andra organisatoriska delar anger att regelbundna uppföljningar 

förutom planering av kursutbud och tjänstgöringar görs på program – respektive 

kursnivå i syfte att säkerställa balans i ekonomi (Johansson, Forss, Hedenborg, 2016).  

 
 
4.2.1 Kursbudgetering 
 
Enstaka kurser eller program tas inte som grund för årsbudgetering på någon av 

institutionerna som var representerade i min undersökning. Budgetering av intäkter görs 

framför allt med fokus på tilldelade anslag som görs per antal antagna studenter inom 

övriga utbildningsområden på helårsbasis s.k. helårsstudenter (hst) och tillhörande 

helårsprestationer (hpr). Ett osynligt band finns dock vid budgetering mellan förväntade 

antal studenter och utbildningsutbudet: båda är förbestämda av klassifikation per 

utbildningsområden.  Vid årsbudgetering tilldelas en institution ett visst antal 

studerande och medräknade prislappar per helårsstudent (ersättning per hst + ersättning 

per hpr) som matchar kursernas klassifikation per utbildningsområden. 
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Vilka kurser som kommer att ges framgår inte av budgetmallarna utan finns inplanerade 

inför nästa år i andra system som i vanliga fall studierektorer tillsammans med prefekter 

är ansvariga för. Budgetering per program och kurs vid Fakulteten för hälso- och 

livsvetenskap förklaras av Johansson. I första skedet görs budgetar liksom på andra 

institutioner och fakulteter på en övergripande nivå som utgår från tidigare års 

tilldelning med eventuell justering för nya program och kurser. Därmed görs även en 

förteckning över kurser som kommer att ges under nästa år. I nästa steg försöker 

fakulteten lägga in både intäkter och kostnader per respektive kurs. Samarbete mellan 

ekonomer och utbildningsledarna är en viktig del av processen för att kunna omfatta all 

relevant information där utbildningsledarna uppdaterar ekonomer om eventuella nya 

kurser/program som införs, hur många hst utbildningens utbud förväntas generera, 

nedläggning av kurser eller program, mm. Därefter analyseras större avvikelser och vid 

behov görs djupare analyser.  

 

Rutiner kring beräkningar av kursernas budgetar och deras resultatuppföljning skiljs åt 

från institution till institution. I planeringen som görs på Fakulteten Zeta är utbudet av 

kurser en viktig del av planeringsprocessen. De flesta kurser ges som fristående och inte 

som programkurser vilket underlättar både planering och beslutsfattande. Person Zeta 

uppger samtidigt att i distanskurser får institutionerna flera studenter och det ger bättre 

ekonomi. Dock, campuskurser avses vara kärnkurser för dem och även om de bidrar 

med högre kostnader ska de ingå i den levande miljön vid universitetet. För 

Institutionen för datavetenskap är det viktigt att göra uppföljningar och planeringar även 

på kursnivå och inte bara gör övergripande budgetar berättar Mathias Hedenborg. 

Program i sig är ett sätt att paketera kursutbudet som institutionen ger ut och ses därför 

inte ses som ett nödvändigt kalkylobjekt. Hedenborg betonar att institutionens 

ekonomistyrka ligger i bra planering och ständig uppföljning av avvikelser. För att 

hamna i ekonomiskt stabilläge måste verksamhetsplaneringen ta hänsyn till ekonomisk 

innebörd och översätta exempelvis tjänsteplanering i pengar och tvärtom.  

  

Institutionen för byggd miljö och energiteknik är en ganska ny institution som arbetar 

mycket med kalkyler för tjänste- och utbildnings planering. Dock när det gäller 

uppföljning av det ekonomiska resultatet har institutionen börjat titta på sina program 

för att kunna identifiera tydliga avvikelser. Modellen påminner om den som används av 
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Fakulteten för hälso- och livsvetenskap där alla program som ”ägs” av fakulteten 

respektive institutioner finns presenterade.  

 

Kurser som ingår i övriga program vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 

analyseras resultatet visar större underskott. Vanligtvis följs programmens resultat upp i 

första hand anges av Johansson. FHL utgör sina beräkningar utifrån genomsnittliga 

löner per institution förklarar Johansson vidare. Efter bearbetad budget på en 

övergripande nivå görs kalkyler per övriga program. I fall att programmen indikerar 

underskott görs ytterligare analyser på djupare nivåer. 

 

 

4.2.2 Kalkylering 
 
Utifrån informanternas svar kan slutsatsen dras att kalkyler används mer inom fakulteter 

som erhåller högre ersättningsnivåer: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap och 

Fakulteten för teknik (båda – Institutionen för datavetenskap och Institutionen för byggd 

miljö och energiteknik). Gemensamt för alla är obligatoriska budgetar, prognoser och 

bokslut som lämnas in vid rätt tidspunkt som görs utefter interna och statliga 

bestämmelser. Därefter görs anpassade kalkyler per kurs (Hedenborg, 2016) respektive 

program (Johansson, Forss, 2016).  

 

I kalkyler för kursernas ekonomiska resultat beräknas förväntade antal studenter för att 

fastställa intäkter. Därefter beräknas personalens insatser i tid. Vid beräkningar av 

personalkostnader i kalkylerna tas olika genomsnittliga lönekostnader beroende på 

personalens befattning. Kalkyler för enstaka kurser är viktigare att göra än att beräkna 

vad exempelvis ett program kostar (Hedenborg, 2016). Med kurskostnadskalkyler 

beräknas utfallet för en kurs som är eller inte är inbakad i ett program. Att göra kalkyler 

och uppföljningar per program genererar inte något större vinst menar Hedenborg. En 

del beräkningar görs med påläggskalkyler.  Institutionen för datavetenskap använder sig 

av kalkyler som ger en sammanställd bild av det ekonomiska resultatet per enstaka kurs. 

Dessa kalkyler, modifierade för att anpassa dem till läsaren, presenteras under bilaga 

1:a. Institutionen för byggd miljö och energiteknik är en ganska ny, självständig 

institution som arbetar mycket med kalkyler för tjänste- och utbildningsplanering. 

Institutionen är medveten om vikten av uppföljningar av ekonomiska avvikelser via 

kalkyler som ses som ett mål i framtiden. Fakulteten för hälso- och livsvetenskap gör 
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kalkyler per respektive program för att kunna göra bedömningar om ekonomiska 

avvikelser. Vid analyser av omfattande avvikelser görs analyser per kursnivå. Därefter 

tas nödvändiga beslut om eventuella ändringar i kurs respektive programutbudet. 

 

 

4.3 Allokering av resurser vid Linnéuniversitetet 
 
Intäkter tilldelas institutionerna utefter historiska utfall med eventuella justeringar för att 

göra anpassningar i ekonomin. Samtliga informanter särskiljer övriga kostnader som 

tillfaller utbildningen på grundnivå. Det handlar framför allt om personalkostnader som 

avser den största kostnaden. Därefter kommer lokalkostnader och resterande löpande 

kostnader under samma namn – direkta kostnader. Indirekta kostnader påverkas inte av 

kärnverksamheten. 

 
 
4.3.1 Intäkter 
 
Utifrån informanternas svar framgår det att kurserna är klassificerade under övriga 

utbildningsområden som genererar olika intäktsnivåer per helårsstudenter och 

helårsprestationsgrader. Dessa intäkter är förbestämda av staten till universiteten och 

vidare i hierarkisk ordning från universiteten till fakulteter och institutioner (Johansson, 

2016). Summan av förväntade intäkter som institutionerna kommer att disponera över 

under en ettårs period beräknas utifrån antal förväntade helårsstudenter samt 

utbildningens prestationsgrader från tidigare år. Intäktsbelopp eller snarare sagt antal hst 

bestäms på högre nivåer vid universitetet där det tilldelade anslaget inte blir högre i fall 

fakulteterna (institutionerna) överproducerar. Beräkning för övriga intäktsnivåer 

presenteras i bilaga 2. 

 

Intäktstilldelning är acceptabel men inte helt utan kritik. Person Zeta markerar att det 

kan hända att en kurs som är klassificerad som samhällsvetenskaplig eller humanistisk 

får mindre tilldelat anslag per hst än en annan kurs som klassificeras med en 

naturvetenskaplig prislapp även om kursplanen är identisk.  
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4.3.2 Kostnader  
 
Kostnader som beskrivs kan fördelas på personalkostnader som avser den största 

kostnaden vid Linnéuniversitetet, driftkostnader och indirekta kostnader. Gruppering av 

kostnader görs i förtydligande syfte. 

 

Personalkostnader 
 
Med personalkostnader menas framför allt personallönekostnader som avser den högsta 

kostnaden i verksamheter och framställer en viktig del av kurskostnadsbudgetering. Det 

är alla informanter eniga om. Även om undervisningen har olika former som varierar 

från år till år är det alltid bra att titta på personalkostnader och planera verksamheten 

utifrån lärarnas anställning som förklarades tidigare. Institutionens budgetering görs inte 

per kurser eller program som finns inom utbildningsutbudet utan ger en övergripande 

bild över institutioners- och fakulteters ekonomi.  

 

Informanterna berättar att personalkostnader som belastar utbildningen på grundnivå 

omfattar lärarnas övriga aktiviteter i kurser: föreläsningar, work-shops, seminarier, 

laborationer, grupparbete, examinationer, mm. Uppföljningar av lärarnas tidsfördelning 

görs av alla institutioner. Även om studierektorer beräknar resursfördelning i tid är 

processen nära kopplad till personalkostnadsallokering och presenteras som sådan. Det 

är informanternas gemensamma åsikt. Informanterna påpekar att även andra aktiviteter 

som inte är direktkopplade till undervisning belastar utbildningen på grundnivå vilket 

måste vara inplanerat. Det kan handla om personalutveckling, administrativa uppgifter 

vid institutionen, mm.Institutioner och fakulteter tar genomsnittliga timkostnader vid 

kalkyleringar. Institutionen för datavetenskap, Institutionen för byggd miljö och 

energiteknik och Fakulteten Zeta kalkylerar med genomsnittliga lönekostnader per 

respektive lärargrupp medan Fakulteten för hälso- och livsvetenskap använder sig av 

genomsnittet för personaltimkostnad som gäller för utbildningen på grundnivå.  

 

Tjänsteplanering 

Prefekter har ansvaret över institutionernas ekonomi som även innebär resurstilldelning. 

Utveckling av program/kurser åligger program respektive kursansvariga, medan 

tjänstgöringsplanering ligger på studierektorns axlar (Forss, Zeta, Hedenborg, 2016). 

Det är studierektorns ansvar att planera tillsättning i kurserna: vem ska jobba och hur 
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många timmar tilldelas per respektive kurs. Prefektens roll är att se över institutionens 

övergripande planering och summera tjänstetilldelning säger Forss. 

 

Förutom planering av utbudet är tjänsteplanering en av de viktigaste punkterna när det 

gäller institutionernas verksamheter. Studierektorer, som oftast har ansvar för 

tjänsteplanering, ser över vem som ska jobba i vilka kurser, hur många timmar. Det är 

dock viktigt att poängtera hur kursernas form skiljs åt från kurs till kurs och även den 

enstaka kursens form kan bli annorlunda beroende av antal antagna studenter 

sammanfattar informanterna. Förväntade antal studenter ger en betydelsefull 

utgångspunkt för planering av övriga aktiviteter i kursen (Forss, Hedenborg, Zeta, 

2016).   

 

För Institutionen för byggd miljö och energiteknik blir antal föreläsningar detsamma 

oberoende av antal hst och justeringar görs för antal övningar, labborationer, mm. 

(Forss, 2016). Institutionen för datavetenskap bekräftar samma modell men håller sig 

samtidigt till det maximala antalet av max 250 timmar per kurs vid 30 studenter som 

omfattar föreläsningar, labborationer, grupparbete och examination. I fall kursen ges för 

mer än 30 studenter ska anpassningen göras enligt trappstegsmodell: ett tillägg ska 

göras för varje ny grupp. Dock ska institutionen behålla ett minimikrav på ca 150 – 180 

timmar aktiv tid för lärarna för att säkerställa utbildningens kvalité och eventuellt 

utökastudenternas delaktighet i kursen (Hedenborg, 2016). Hedenborg uppger att 

utbildningskvalité är viktig för både studenter och institutionen i helhet. Dock kan 

variationer i undervisningsform leda till utökad kvalitet även om sammanlagt mindre 

timmar blir tilldelade för enstaka kurser. Det handlar om exempelvis olika 

examinationssätt, inspelade föreläsningar tillgängliga via nätet eller att studenter arbetar 

mer under projektorienterade uppgifter. Institutionen ger ca 100 kurser och planeringen 

enligt ovan anses vara en stor förklaring för den bra och stabila ekonomin som 

institutionen visat genom åren.  

 

Tjänsteplanering omfattar inte bara antal timmar som ska delas per respektive kurs utan 

hänsyn måste tas till personalens timkostnad. Informanterna särskiljer 

lärargruppernainom undervisningen: amanuenser, doktorander, adjunkter, lektorer och 

professorer som genererar helt olika timkostnader. Det är här som planeringsansvariga 

måste ta hjälp av övriga kalkylmodeller för att kunna se om kurserna går ihop eller inte. 
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I vanliga fall beräknas genomsnittliga timkostnader som bas för beräkning av 

kurskostnader.  

 

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap beräknar genomsnittliga lönekostnader som 

tillfaller utbildningen på grundnivå där lärarnas sammanlagda heltidstjänst medräknas 

på 1700 timmar, medan resterande informanter anger genomsnittliga timlöner 

beräknade per lärargrupp just på grund av olika lönenivåer specifika för varje 

lärargrupp. Vid Fakulteten Zeta görs planering av personal i tid och beräknar först 

personalens styrka på hela institutionsnivån i samråd med institutionens ekonom. 

Utifrån detta skapas utrymme för att göra planering av lärarnas tid som tillfaller enstaka 

kurser.  Institutionen för byggd miljö och energiteknik och Institutionen för 

datavetenskap använder i sina beräkningar samma modell: lönekostnader som tas i 

beräkningar framställer typsnittskostnader per respektive lärargrupp (lektorer, adjunkter, 

professorer, doktorander, amanuenser). 

 

 

Driftskostnader 
 
Vid kalkylering av kurskostnader är det viktigt att tänka på andra kostnadsdrivande 

faktorer som finns inom utbildningen men kanske inte är direktkopplade till kurser.  

En grupp av dessa kostnader är driftkostnader. Det avser övriga kostnader som betalas 

av grundutbildningen: inköp av litteratur, datorer, salar, labbmaterial och annan 

utrustning, resekostnader, representativa kostnader, mm.  

 

Alla institutioner som omfattas av min undersökning använder mer eller mindre dyr 

utrustning i sina kurser. Även om utrustningen registreras framför allt som 

anläggningstillgångar och kostnader uppkommer som avskrivningskostnader, är det 

viktigt att få dessa kostnader medräknade i kursers kalkyler. Vid intervjugenomförandet 

på Fakulteten för hälso- och livsvetenskap blev jag ombedd att observera en 

programbudgets mall som byggts upp från undervisningstid omräknad i pengar, genom 

övriga kostnadspålägg till slutresultat för hela programmet. Modellen är uppdelad i 

sammanhängande kurser i fall intressenter vill fördjupa sig på en mer detaljerad nivå. 

Efter att lönekostnad beräknats görs sedan övriga andra kostnader som tillförts kurser i 

procentuella pålägg som gäller vid institutioner/fakulteten förklarar Johansson. På 

liknande sätt görs beräkningar även på andra institutioner. 
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Ett annat viktigt pålägg görs vid kalkylering av arbetsplatskostnader. 

Arbetsplatskostnader omfattar kostnader för kontor som disponeras av lärare, anställda 

inom grundutbildningen. Dessa kostnader beräknas på lärarnas lönekostnader som basis. 

Om en lärares tjänst faller till 35 % på grundutbildningen, innebär det att 35 % av 

respektive lärares kontorskostnad (arbetsplats kostnad) tillfaller också 

grundutbildningen. Arbetsplatskostnader beräknas som pålägg vid kalkylering av kurs- 

och programkostnader (Johansson, Hedenborg, 2016). 

 

Vid beräkning av kurskostnader finns det en hel del andra kostnader som inte avser 

personal som föreläser i kurser men belastar grundutbildningen. Det handlar om 

exempelvis lönekostnader för programansvariga som inte täcks separat av fakulteten 

eller kompetensutvecklingkostnader som inte avser aktiviteter kopplade till enstaka 

kurser (Johansson, Hedenborg, 2016).  Dessa kostnader glöms ofta bort men måste tas i 

hänsyn vid kalkyleringar. 

 

 

Indirekta kostnader 

Indirekta kostnader, OH-kostnader eller gemensamma kostnader är många namn på 

samma sak. Dessa beräkningar görs enligt SUHF-modellen (förklaras senare under 

separat rubrik) som gäller för LNU liksom andra lärosätten uppger informanterna.  

Indirekta kostnader beräknas på två nivåer i form av procentuella pålägg som räknas på 

lönekostnadsbasis för personal som verkar inom grundutbildningen (Johansson, 2016). 

Alltså lönekostnader omfattar bara verksamhetslönekostnader och inte lönekostnader för 

administrativ- och annan stödverksamhetspersonal. Vid första nivån bestäms 

procentuellt pålägg på universitetsnivå och vid den andra fakultetsgemensamma 

kostnaden. 

 

Universitetsgemensamma kostnader omfattar alla kostnader som kopplas till centrala 

stödfunktioner, exempelvis studerandeavdelningen, vaktmästeriet, studenternas 

datorsalar, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, mm. Fakultetsgemensamma 

kostnader omfattar stödfunktioner per respektive fakultet: utbildningsfunktion, 

ekonomifunktion, IT-funktion, mm. OH-kostnader kan inte påverkas av 

verksamhetsfunktion utan tillräknas verksamheter säger informanterna.  
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Att både indirekta kostnader och arbetsplatskostnader läggs procentuellt på 

lönekostnader som basis är alla informanter överens om. 

 

 

Indirekta kostnader enligt SUHF- modellen 
 
Kostnadsstruktur med godkända kostnader vid statliga högskolor är definierad av 

Ekonomistyrningsverket (ESV)13 och tvingande för alla anslagstilldelade lärosätten. 

Alla universitet i landet redovisar både kostnader och intäkter enligt SUHF – modellen- 

en modell som visar full kostnadstäckning.  

 

Enligt grundprinciper i modellen, delas universitetets verksamhet upp i kärnverksamhet 

och stödverksamhet (SUHF, 2016). Kärnverksamhet delas in i avgränsade verksamheter 

som kallas kostnadsbärare. Båda, kostnader och intäkter, redovisas på respektive 

kostnadsbärare.  Stödverksamhetens kostnader avser gemensamma kostnader som 

fördelas på kärnverksamhetens verksamhetsgrenar (utbildning och forskning). Enligt 

principen för full kostnadsteckning fördelas de gemensamma kostnaderna på 

kostnadsbärarna. Fördelning av indirekta kostnader per kostnadsbärare görs med direkta 

lönekostnader som bas eller alternativt direkta lönekostnader plus driftkostnader som 

bas (Ibid.). Direkta kostnader har ett direkt samband med en specifik kostnadsbärare 

(lönekostnader för utbildning på grundnivå). Indirekta kostnader är gemensamma för 

flera kostnadsbärare (fakultets gemensamma administrativa kostnader: löner för 

administrativ personal).14 

 

SUHF modellen fördelar indirekta kostnader där övriga gemensamma kostnader 

specificeras och delas på kostnadsbärare genom institutions-, fakultets- och centralnivå 

(se figur 3) i syfte att förenkla intern styrning, effektivisera administration och få en 

enhetlig rapportering. Redovisning anses vara tydligare och kalkylering med SUHFs 

modell för fördelning skulle leda till bättre uppföljning av fullkostnadstäckning. SUHF 

modellen anses tvinga högskolor att se över sina resursfördelningar. 15 

 

                                                
13 ESV, (2011),  Handledning redovisning mot anslag 
14 SUHF (2016), SUHF  i verklighet, 
15 SUHF,, (2016),  
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Verksamhetsstödets kostnader vid Linnéuniversitet avser kostnader som inte direkt kan 

kopplas till verksamhetsgrenarna utbildning och forskning och finns på universitetsnivå 

respektive fakultetsnivå. Dessa kostnader läggs på kärnverksamhetens lönekostnader 

med påläggsmetoden. Institutioner har inga gemensamma kostnader. 16 Enligt 

årsredovisningen för 2015. framgår det att verksamhetens kostnader vid 

Linnéuniversitetet avser mestadels personalkostnader som utgör ca 65 % av alla 

verksamhetskostnader baserade på utbildningen på grundnivå. Övriga driftkostnader 

avser 20 % av den totala kostnaden och lokalkostnader ca 12,5 %.17  

 

 
Figur 2: SUHF modell, Källa: SUHF modell i verklighet, s. 20 

 

Enligt SUHF modellen kopplas kostnader till kostnadsbärarna. Kostnadsbärarna 

presenterar dock inte enstaka kurser eller program utan fördelas på utbildningen 

respektive forskningen. Det betyder att någon direkt koppling mellan enstaka kurser 

eller respektive programkostnad och gruppering av direkta respektive indirekta 

kostnader inte finns. Kostnaderna är kopplade på en högre nivå: exempelvis 

utbildningen på grundnivå för en institution vid universitetet.  

 

 

 

 

                                                
16 Söder, T., (2015), Linneuniversitetet, Hur beräknas egentligen ”indirekta kostnader”? 
17 Linnéuniversitetet, (2015), Årserdovisning 2015, s. 53. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel kommer jag att analysera det insamlade materialet. Kapitlet delas upp i 

fyra områden som kommer att vara utgångspunkter för analysen. Dessa områden är 

nära kopplade till varandra och ger tillsammans en enhetlig bild. Analysen kommer att 

använda sig av teoretiska ramar för att förklara empirin men använder samtidigt empiri 

i syfte att bekräfta teorin. 

 
 
 
5.1  Ekonomistyrning – där praktik bemöter vetenskap  
 
Linnéuniversitetet har omorganiserats 2013 och sedan dess strävar universitet mot bl.a. 

en tydligare ansvarsfördelning, kommunikation och öppenhet samt en inriktning för 

effektiv resursallokering. Dessa inriktningar går hand i hand med teoretiska ramar 

presenterade av bl. a. Caridad och Kasperskaya (2015) och Nillson och Olve (2013) 

som betonar att dessa organisationer som bidrar till medborgarnas nytta ska styras med 

stor öppenhet och effektivitet. Genom nya internstyrningsdokument strävar universitetet 

att skapa ett attraktivt lärosäte på den globala marknaden. Medan teorin anger offentlig 

sektor som politisk arena som bidrar till ändringarna i strategier och resursprioriteringar 

vid enstaka organisationer bevisar empirin att strävan att utvecklas omfattar även 

resursprioriteringar, förtydligar processer och positionerar universitetet globalt. 

Universitetets strategi och vision är tydliga och gör att hela verksamheten arbetar aktivt 

för att bemöta universitetets alla aktörer: studenter, medarbetare och samhället.  

Medarbetarnas roll vid Linnéuniversitet betonas som ett viktigt element för att utveckla 

universitetet och därmed säkerställa kvalitét. Flera forskare betonar personalens roll 

som den viktigaste vid tjänsteorganisationer (Greenfield, 1998; Brunsson, 2005; Mc 

Clusky, 2002; Nilsson & Olve, 2013, Alvesson, 2013, Albon, 2016). Det är personalen 

som skapar Linnéuniversitetets anda i alla processer. Personalens utveckling säkrar 

organisationens kvalitet i långa lopp (Greenfield, 1998) och specifikt för professionella 

organisationer som är beroende av personalens kunskaper som det förklarats av 

Alvesson (2013). Linnéuniversitetet har lyckats etablera sig på både svenska – och 

internationella marknader med sin igenkännande strategi som handlar om ständig 

utveckling för både lärare och studenter. Teorin kopplar personalens utveckling genom 

lärande till organisationens strategi. 
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Alla uppmanas att tänka utanför kursplanerna för att vidga sina vyer. De insamlade data 

bekräftar att det är implementerat inom organisationen.  

 
 
5.1.1 Gemmensamma strategier och självständiga ekonomistyrningsprocesser  
 
Som det framgår från de empiriska bevisen är Linnéuniversitetets organisation präglad 

av autonoma fakulteter/institutioner. Beslutsfattande hierarkiska strukturer tillåter att 

institutionerna behåller sina egna sätt att styra inom sina organisationsdelar. De 

presenterade empiriska resultaten visar samtidigt en välorganiserad koordinering av 

universitetets alla nivåer som presenterades genom teorin av Brunsson (2005) och 

Jarzabkowski (2002) som ett krav för att universitetet skulle kunna uppnå sina mål. 

Vikten av bra kommunikation framhävs i alla styrdokument vid Linnéuniversitet vilket 

kopplas till universitetets gemensamma strategiska mål som enligt de teoretiska 

överväganden ger universitetet bra underlag för kostnadseffektivitet, prestation och 

finansiell ställning precis som det framställs av Capaldi och Abbey (2011). Universitetet 

samspelar också till stor del med samhället och genom att anpassa sig till samhällets 

behov, uppfyller universitetet kraven på att ta hänsyn till externa utvecklingar 

(Brunsson, 2005).  

 
Linnéuniversitetets övergripande strategi har kvalitetsäkrade utbildningar i fokus som 

skulle motsvara det samhällsbehov där samarbetet mellan övriga aktörer efterfrågas och 

därmed skapar ett värde för organisationen. Utifrån studien som gjordes av Schobel och 

Sholey (2012) framgår det att finansiella samt utbildnings strategier vid universitetet ska 

kopplas ihop för att organisation ska uppnå sina mål. Empiriska bevis tyder på att dessa 

kopplingar finns på institutionsnivå. Strävan efter att universitetets mål uppnås är 

belagd på alla institutioner respektive fakultet som arbetar på ett självständigt sätt som 

siktar mot gemensamma universitetsmål och lika mycket interna mål. Linnéuniversitetet 

betonar sin framgångsrika positionering både på statlig och internationell nivå som 

underlättas med hjälp av framtagna strategier som är unika för verksamheten. Vägvalen 

för universitetets positionering är i enighet med den teori som presenterades av Nilsson 

och Olve (2013) som anger att organisationer med anpassad styrning till egna behov har 

goda förutsättningar att vara framgångsrika. Dessutom har Linnéuniversitetet gjort en 

del interna regleringar som både underlättar styrningen och för delar ansvaret till de 

nedre nivåerna i hierarkisk ordning. Hinton (2012) betonade i sin studie vikten av att 

resurser som används vid organisationen ska gynna studenter, fakulteter och anställda. 
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Detta är något som Linnéuniversitetet inkorpererar i sin strategi där även samhälleliga 

krav inkluderas. 

 

Hinton (2012) betonar att personalen är fördjupad i sina vardagliga rutiner vilket ökar 

kraven på ledaren att tänka strategiskt. Empiriska bevis tyder åt samma håll. Nämligen 

om frågan berör strategiska frågor flyttas ansvaret upp på högre nivåer inom 

organisationen. Däremot om frågorna är av enklare innehåll, flyttas ansvaret till de  

nedre nivåerna i hierarkin. Linnéuniversitetets personal uppmanas att utvidga sina 

kunskaper och lärande till studenter även utanför reglerade kurs-och programplaner som 

förstärker värdeskapande i både kvalitativa och kvantitativa mått. Valda strategier 

skapar personalens sociala identitet och det krävs att alla är engagerade precis som 

empirin förespråkar.  

 

 

5.1.2 Beslutsfattande hierarki 
 

Beslut vid Linnéuniversitetet tas enligt delegationsordningen som är beslutad av 

rektorn. Alla fakulteter och institutioner följer upp delegationsordningen. Det framgår 

av intervjuerna att beslutsfattande processer innehåller långsiktiga planeringar, årliga 

eller terminslagda planeringar där beslutsfattande sker i en hierarkisk ordning. Både 

teori och praxis är eniga om de hierarkiska beslutsmodellerna vid 

högskoleorganisationer som grundas på väl bearbetade underlag. De viktigaste besluten 

vid Linnéuniversitetet som gäller övergripande frågor tas av rektorn respektive 

styrelsen. Detmotsvarar det teoretiska påståendet (Mensah & Werner, 2003) att centrala 

beslut måste tas utifrån samordnande intressen från alla nivåer inom en organisation. 

Empirin bevisar samtidigt att institutioner präglas av autonomier där de hittar egna 

arbetssätt att styra över frågor som berör egna institutioner/fakulteter. Planering, 

genomförande och förbättringsarbeten i verksamheten ligger på institutioner eller 

fakulteter som tillåter att institutionerna styrs på en mer detaljerad nivå som säkrar 

kvaliteten i dessa processer.   

 

Vid intervjuerna påpekades exempelvis att beslut kring nedläggning av kurser inte är 

komplicerade om kurserna inte är samläsningskurser. Oftast handlar det om kurser som 

har för få studenter vilket genererar sämre intäkter. Det händer att dessa kurser ges 

under en längre period även om de genererar förluster. Beslut om nedläggning av kurser 
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tas enkelt på respektive institution/fakultet och beslutet baseras på bearbetade underlag. 

Samtidigt betonas av empirin en viss flexibilitet vid nedläggning av kurser även om de 

generar förluster. Nilsson & Olve (2013) påpekar att nedläggningsbeslut inom offentlig 

sektor inte grundas på lönsamhet vilket är en skillnad jämfört med privata företag. Det 

lutar åt teoretiska påståenden att dåliga ekonomiska resultat kan utveckla andra projekt 

som är profitorienterade (Bhayat, et. al., 2015). En tendens som är gemensam för alla 

presenterade institutioner är att i de fall en kurs respektive program visar dåligt 

ekonomiskt resultat görs en del anpassningar i syfte att få balans på ekonomin. Stramare 

anslagstilldelning för institutioner innebär samtidigt mer detaljerade uppföljningar på 

alla nivåer vid beslutsfattande hierarki som oftast är av olika karaktär (Shick, 1985). 

Ekonomerna vid Linneuniversitet har kunskaper om finansiella avvikelser och dess 

innebörd, men de är inte inkluderade i exempelvis tjänsteplanering eller utbudsplanering 

för vilka ansvaret ligger hos prefekter, studierektorer och dekaner. Det tyder på att 

bättre koordination krävs i syfte att uppnå ekonomiskt stabilitet. 

 

Även om teorin anger att mätningar av kvalitativa mått är svårare att genomföra bevisar 

Linnéuniversitets institutioner att genom ett helt paket av kvalitativa rapporter och 

beslut om hur dessa ska tas, att både kvalitativa och finansiella mått är möjliga att 

sammanställa. Universitetet strävar mot kvalitet genom tydliga besked om hur beslut 

ska tas, av vem och i vilken omfattning som det framgår från övriga beslutsordningar. 

Kvalitativa mått är enligt teorin förklarad av Bhayat, et al., (2015) viktiga för 

universitetets verksamhet för att beskriva elementen som ingår i organisationens 

uppdrag. Beslutsfattande vid Linnéuniversitetet har fokus på säkerställande 

måluppfyllelse som präglar den hierariska förordningen och följs upp på alla nivåer 

inom organisationen.  Styrningen utförs oftast av akademiker som är koncentrerade på 

undervisning menar teorin (Filby, et al. 2005) och det krävs ett samspel mellan övriga 

processer inom organisationen för att lyckas. 

 

 

5.1.3 Planera i enkla spår för att uppnå gemmensamma mål 
 
Flera forskare betonar att finansiella prognoser och bra planeringsförmåga bidrar till 

effektiv styrning (Berry, 2014; Caballero, et. al., 2004).  Det framgår utifrån 

informanternas svar att studierektorer planerar lärarnas tid i kurser som sedan räknas om 

av ekonomerna till kostnad i utbildningen där institutionernas prefekter har 
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övergripande ansvar över båda processerna. Som det sagts tidigare baseras 

budgeteringen inte på planerat utbildningsutbud i form av kurser. Dock görs 

nedbrytning i senare skede på kostnader per program (vid FHL) och även på kursnivå 

(vid FHL och DV) i uppföljningssyfte. Planeringen ses som ett sätt att säkerställa stabil 

ekonomi inom de institutioner/fakulteter där både planering av utbudet och 

tjänsteplanering spelar den viktigaste rollen sammanfattar både de empiriska och 

teoretiska resultaten.  

 

Utifrån en presenterad studie från Kotler och Murphy (1998) framgår det tre 

planeringsnivåer inom universitetet: budgetering och andra obligatoriska planeringar, 

övriga planeringar som inkluderar bland annat studentrekrytering, kurs- och 

programplanmodifikationer och sist i kedjan långsiktiga kvalitativa och kvantitativa 

mätningar. Planeringen som presenterades av författarna är tydlig i Linnéuniversitetets 

planeringsnivå eller, snarare sagt, i organisationens strategi. För det första görs 

obligatoriska budgetar som universitetet som en myndighet är skyldig att göra. Samma 

gäller vid uppföljningar och rapporteringar som görs en gång respektive flera gånger per 

år. Kurs- och programanpassningar görs på institutioner och fakulteter medan 

kvalitativa och kvantitativa mått regleras utifrån de med tagna policies och beslut av 

löpande karaktär (här ingår bl.a. ”En resa in i framtiden” som är Linnéuniversitetets 

strategiska femårsplan). Planering av utbildningsutbudet ligger till största delen i 

universitetets organisatoriska underdelar dvs. institutioner och fakulteter som det 

framgår från informanternas svar. Planering av utbildningens utbud går hand i hand med 

den teoretiska presentationen av Kotler & Murphy (1998) som en av nivåerna avseende 

planering vid universiteten. Hur anslagstilldelningen kommer att se ut är en viktig del 

av planeringen av utbildningsutbudet. Med detta menas att planeringen av vilka kurser 

som kommer att ges under den närmsta perioden och att veta anslagets tilldelning är 

beroende av att först få veta förväntade antal sökande per kurs eller program, tendensen 

om antal sökande uttagen från tidigare perioder samt vilka lärare som är kompetenta och 

tillgängliga att undervisa under perioden. Dessa moment är väldigt svåra att framställa 

med exakta siffror och grundas framför allt på insamlade data från historiska utfall som 

både teori och empiri är helt eniga om.  

 

Institutionernas uppgift i planeringsprocessen är att matcha allokering av resurser till 

dessa intäkter -anslagstilldelning. Det ideala vore ge ett resultat per kurs som är lika 
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med plus/minus noll vilket är väldigt svårt att åstadkomma. Teorin betonar att risken för 

att andra externt finansierade projekt inom universitetet kan utvecklas vid situationer 

med knappa ekonomier som ändrar fokus från utbildningen och organisationens 

övergripande mål till vinstorienterade projekt (Bhayat, et al., 2015). Teorin betonar 

också vikten av att alla ska vara involverade i planeringar eftersom allt som händer vid 

universitetet relateras till planeringen (Hinton, 2012; Kullvén, Matsson, 1994).  Vid 

planeringar vid Linnéuniversitetet är det många inblandade fast med uppdelat ansvar. På 

institutionsnivå är exempelvis prefekten ansvarig för både institutionsekonomin och 

verksamheten fast planering av tjänsterna och utbudet ligger mer eller mindre på 

studierektorns axlar. Strategiska beslutstagande behålls på den högsta nivån men alla 

anställda uppmanas bidra till att det generella strategiska målet uppnås.  Enligt Albon 

(2016) skapas engagemang hos anställda genom deras deltagande i utvecklingsprocesser 

som främjar deltagande av andra intressenter. 

 

Institutionerna gör löpande anpassningar i utbildningsutbudet för att behålla aktualitet i 

sina utbildningar framgår det av informanternas svar. Dessa anpassningar görs genom 

att göra analyser av vilka intressen det finns i samhället för att få fler studenter att söka. 

Samtidigt motsvarar dessa de teoretiska ramarna och regeringens utpekande där det 

fastställs att utbildningens utbud ska ha i sikte både samhällets behov och studenternas 

efterfrågan vilket betonas även i Linnéuniversitetets styrdokument. Planeringen av 

utbildningsutbudet bidrar till effektiv resursallokering (Hinton, 2012). Empiriska 

resultat tyder på att planeringsprocesserna vid Linnéuniversitetet är väldigt komplexa 

och inkluderar många på institutionsnivå. Krav på reallokering av resurser i 

tjänsteplanering och insatser från period till period sker i syfte att klara av ekonomin 

och utöka medvetenhet hos sina anställda.  

 

 
5.2 Ekonomistyrningsinstrument – budgetering och kalkylering  
 
Empiriska bevis tyder på att institutionerna som gör planeringar av resursallokering på 

kursnivå och sätter kursbaserade pris lyckas bättre med ekonomin vilket bekräftar teorin 

utförd av Woodward, et al., (2004) som betonar vikten av att institutionernas alla nivåer 

måste förstå den finansiella innebörden i resursallokering. Förklaring av hur 

ekonomistyrningen ser ut är nödvändig för att kunna förstå komplexiteten som råder 

över universiteten. Universitetets- och högskolornas roll i samhället har flera ansikten, 
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och ansvaret som ligger på dessa organisationer berör många intressenter: studenter, 

arbetsmarknaden, anställda, skattebetalare, andra myndigheter, mm. Det Svenska 

samhället efterfrågar och har rätt att få veta hur resurser i offentliga organisationer 

fördelas medan dessa organisationer brottas med frågan om de tilldelade medlen är 

tillräckliga för att uppnå målen (Abraham, 2006). Därför är det viktigt att resurserna 

utnyttjas effektivt och att de presenteras för allmänheten. De teoretiska ramarna förordar 

budgetar som viktiga finansiella kalkyler (Wittbom, 2013) vilka gör att förståelsen för 

ekonomiska frågor ökar (Woodward, et.al., 2004).  

 

 

5.2.1 Budgetering indikerar utveckling   
 
Svårigheter i ekonomin är möjliga att minska bara om alla är medvetna och delaktiga 

vid budgeteringen. Budgeteringen som görs vid Linnéuniversitetet gällande utbildning 

på grundnivå bestäms först på en övergripande nivå där anslagstilldelning är framtagen 

från historiska utfall av hst och hpr och beslutade av styrelsen (både universitetets och 

fakulteters). Kostnadssidan består av personalkostnader, driftkostnader, lokalkostnader, 

indirekta kostnader, mm. Samma process utförs av alla institutioner och fakulteter vilket 

också betonades i teorin (Dyer, 1970; Abraham, 2006). Några slutsaster kring skillnader 

på bearbetade budgetunderlag som beror på olika roller vid budgetarbetet 

(administration, ledning, lärare, mm) kan inte dras. Dock bekräftar studien att 

informanterna utför sitt arbete på ett objektivt sätt oavsett om det handlar om den 

administrativa personalen eller lärarpersonalen vilket inte går ihop med teorin 

presenterad av Shick (1985) som anger skillnaden mellan kärnverksamhetens arbetssätt 

vid budgetering och den som utförs av ekonomipersonal. Snarare överensstämmer de 

anställdas budgetarbetsprocesser med presenterad teori av Caridad och Kasperskaya 

(2015) som säger att i länder med högre socioekonomiska ställningar och därmed i 

Sverige utförs budgetar på ett ansvarsfullt sätt där ansvaret gentemot skattebetalare 

ligger på hög nivå.  

 

Budgeteringsprocesser grundas inte på kurser eller program som det framgår av 

intervjuerna. Teorin (Dyer, 1970) säger att budgetering av kurserna kan göras på samma 

sätt som det görs på övergripande nivå även om det enligt Ronney, et al. (1998) handlar 

om alltför komplexa processer. Inget sådant sker vid Linnéuniversitetet som 

obligatoriskt arbetssätt utan mer detaljerade uppföljningar ligger på respektive fakultet 
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eller institution.  Fakulteten för hälso- och livsvetenskaper gör programbudgetar efter att 

årsbudgeten för hela fakulteten är beslutad. Enligt beskriven process av Johansson, 

trappas den övergripande budgeten ned på programnivå för att se om större avvikelser 

finns. Enligt teorin är det möjligt att göra även på kurs respektive programnivå men att 

göra sammanställningar av dessa budgetar skulle ses som krävande processer vilka har 

potential att bli mer kostsamma än nyttiga (Appelquist, Zandren, 1971; Dyer, 1970).  

Enligt Appelquist & Zandren (1971) är det svåraste att beräkna lärarnas tid kopplad till 

program respektive kurs som innehåller även andra moment. Under studiens gång 

visades att Institutionen för datavetenskap är bäst i balans mellan tjänsteplaneringar, 

utbildningsutbud och ekonomi som förstärkts positivt med gjorda kalkyleringar och 

uppföljningar av ekonomiskt avvikelse på kursnivå (kolla bilaga 1).  

 

Teorierna som avser budgetering per program- respektive kursnivå kom upp på 1970-

talet där studiens resultat påpekade att vissa besparingar kan göras om planering och 

uppföljning görs på så sätt. Dock påpekade studien även att beslut vid intäktstilldelning 

ska vara anpassad. Cirka 30 år senare pekar Mensah och Werner (2003) åt samma håll. 

Även om en nackdel med sådan budgetering ligger i omfattande planeringsprocesser 

som är mycket detaljerade bevisar Institutionen för datavetenskap att planering av 

tjänster, utbildningsutbud och stabil ekonomi hänger nära ihop och blir möjliga att 

utföra. Som resultat av planeringen på detta sätt ses ett vinnande koncept som gynnar 

ekonomin i det långa löppet. 

 

 

5.2.2 Kalkylering effektiviserar 
 

Finansiella rapporter som beslutsunderlag ska komma genom kalkyleringar enligt 

Appelqvist och Zandren (1971) . Alla informanter betonar vikten av kalkylering som 

både planerings och uppföljningsåtgärd. I intervjuerna sägs att mycket fokus ligger i 

uppföljningar av kursernas eller programens utfall vilket görs på olika sätt inom 

Linnéuniversitetet. För att kunna styra över en organisation och dess delar är det viktigt 

att använda sig av information om kostnader och aktivt arbeta för att reducera dem i 

syfte att effektivisera organisation (Kullvén, Matsson, 1994; Ax, et al., 2013). Som 

hjälpmedel för att uppnå dessa krav ska organisationer använda kalkyler (Ohlsson, G., 

2012). Men det kräver också att beslutsfattare är mer flexibla och därmed kan hitta 

lösningar på problem snabbare. Vikten ligger på ledarnas kunnighet om interna 
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processer. Dessa teorier sammankopplas till informanternas svar kring ändringar som 

görs i kursutbudet enligt vilka det är av vikt att beslut fattas snabbt, att 

konsekvensanalyser görs, att kalkyler visar att ändringarna behövs. Med detta menas att 

en organisation måste vara dynamisk där stort ansvar läggs på ledarnas axlar. Om de 

inte agerar i god tid och inte förstår interna vägar ökar risker för betydligt större 

ekonomiska förluster. 

 

 Konsekvensanalyser görs i samband med ett eventuellt nedläggningsbeslut eller 

införandet av nya program och omfattar bara de som blir berörda framgår av 

informanternas svar. Hur dessa beslut kommer att påverka exempelvis 

samläsningskurser, allokering av lärarnas tid, genomströmning av studenter, 

examinationer och liknande är viktiga aspekter som måste tas i hänsyn vid 

beslutsfattande. Alla dessa skäl skulle med fördel kunnat beräknas i finansiella termer 

genom kalkylering. Kalkylering, ur ett teoretiskt perspektiv, omfattar övriga finansiella 

aktiviteter och byggs på många antaganden och förväntningar som underlättar 

fastställandet av beslut med finansiell innebörd (Ohlsson, 2012; Andersson, 2013). 

Genomförande av konsekvensanalyser uppges av alla informanter stämma helt överens 

med Linnéuniversitets beslutsmodell och tas i enighet med de teoretiska ramarna. 

 

Det påpekas flera gånger att kalkyler ska omfatta data från verkligheten med syftet att 

påvisa helheten (Kullvén, Matsson, 1994, Ohlsson, 2012; Andersson, 2013). Vid 

intervjuerna framkommer samma slutsatser där institutionerna genomför en bra 

planering baserad på tillgängliga resurser. I de fall där en del kurser genererar 

underskott, räknar institutionerna med ett säkert överskott på de andra kurserna för att i 

genomsnitt behålla ett någorlunda positivt resultat. Enkla kalkylmodeller kan observeras 

under Bilaga 1.  

 

Empiriska bevis tyder på att kalkylerings modeller som används vid Linnéuniversitetet 

är väldigt olika även om de används i samma syfte: planering och uppföljning av 

tjänstgöringar, planering och uppföljning av utbildningsutbud eller liknande. Som det 

framgår av informanternas svar görs budgetar på en övergripande nivå och inte per kurs. 

Budgetarna omfattar institutionernas personal allokerad enligt planerade tjänstgöringar, 

men ingen tydlig koppling finns till det inplanerade utbildningsutbudet. Grundläggande 

för beräkningarna är att få veta lönekostnader, uppskattade andra direkta kostnader och 
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när det gäller indirekta kostnader ska de läggas på enligt gällande procentsatser 

beräknade på universitets- respektive fakultets nivå. Principen för fördelningen av 

indirekta kostnader framgår vid separat presentation (Se under 4.5 Kostnadsstruktur och 

redovisning vid statliga universitet enligt SUHF- modellen). Oavsett vad grunden för 

kostnadsbärare är, klumpas gemensamma kostnader ihop och belastar kostnadsbäraren i 

form av omräknade procentsatser. Kalkyler som görs idag inkluderar all relevant data 

för det lokala syftet respektive institution/fakultet har och därmed motsvarar de 

teoretiska ramarna som förespråkas av Ohlsson (2012)  och Andersson (2013). 

 

 

5.3 Klara av uppdraget med tillgängliga resurser 
 
Institutionernas eller fakulteternas ekonomi som genomlystes i empirin kopplar ihop i 

grova drag två essentiella faktorer: antal antagna studenter som genererar intäkter och 

tjänstetilldelning – planering av personalens tid i timmar som genererar den största 

kostnaden. Hur pengarna fördelas internt beror på tillgängliga medel som ligger under 

ledarnas ansvar. Det krävs att intäkterna matchar kostnaderna som det påpekas av 

Wittbom (2013).  

 

5.3.1 Intäkter  
 
Intäktstilldelningen är förbestämd utifrån klassificering av kurser och reglerad av 

regeringen medan styrning över tjänstetilldelning ligger på respektive institutions ansvar 

säger informanterna. Genom att anta ett visst antal studenter per respektive kurs 

beräknas ersättningsnivåerna från anslaget. Studenternas prestationsgrad är en annan 

faktor som bidrar till ökade/minskade intäkter. Både empirin och teorin är överens om 

att allokering av resurser måste ske på ett effektivt sätt. Enligt Oduoza (2009) är 

utbildningar med samhällelig inriktning (humanistiska, ekonomi, sociologi, mm) högt 

medvetna om sina begränsade resurser. Därmed gör dessa resultatuppföljningar 

regelbundet, något som informanterna delvis bekräftar. Person Zeta intygar dessa 

påståenden genom att påpeka att liknande kurser får olika ersättningar beroende på dess 

klassifikation även om kursens innehåll är exakt samma. Det innebär att kurser som är 

klassificerade inom exempelvis samhällelig prislapp behöver flera studenter för att klara 

av uppdraget och därmed få ett positivt ekonomiskt resultat.  
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5.3.2 Kostnader 
 

Teorin förklarar olika moment som kopplas till undervisningen och därmed genererar 

kostnader. Hur personalens tid allokeras och hur utbildningsutbudet planeras är viktiga 

frågor som måste besvaras i syfte att förtydliga beslutsvägarna och skapa förståelse för 

universitetets verksamhet. De empiriska resultaten går hand i hand med teorin som 

betonar att planering och allokering av personal är viktig för hela organisationen 

allteftersom det påverkar universitets effektivitet (Caballero, et al., 2004). Lärarnas 

kompetenser är viktiga faktorer vid beräkning av kostnader (Cox, Downey, Smith, 

1999; Hatsor, 2014) där högre lärarkompetenser bidrar till högre kostander. Flera 

aktiviteter är kopplade till undervisning och denna kan ändra form beroende på 

kostnader och lärarkompetenser. Hedenborg, liksom andra informanter, förklarar att 

olika aktiviteter kopplas till undervisning: föreläsning, workshops, seminarium, 

övningar, labborationer, examinationer, administrativa uppgifter, mm.  

 
 
Direkta kostnader 
 
Som nämnts i intervjuerna är det flera faktorer som driver kostnader. Störst fokus ligger 

på personalkostnader som med sina 65 % av totala kostnaden utgör den största 

kostnadsposten vid Linnéuniversitetet. Planering av dessa tjänster och dess allokering i 

utbildningen är därför av essentiell vikt för institutionerna i syfte att visa effektivitet och 

god ekonomi. Institutionen för datavetenskap gör kalkyler över kurskostnader i både 

planering och uppföljningssyfte för att kunna sätta in åtgärder i god tid ut i fall dessa 

kalkyler visar större underskott. Teorin menar att på samma sätt som budgetering görs 

på högre nivåer kan samma princip användas för att beräkna kurskostnadsbudgetar. Det 

skulle kunna leda till besparingar anges av Mensah & Werner (2003). Bevis på att detta 

fungerar bra i praktiken kan man se av Hedenborgs uttalande om beräkningar av 

kurskostnadsbudgetar som ger institutionen stabil ekonomi. 

 

Flera aktiviteter som ingår i en kurs som har nämnts vid intervjuerna ligger under den 

kursansvarigas kontroll. Denna gör en uppskattning över sammanlagda 

utbildningstimmar och en djupare analys kan göras vid behov (ex. besparingssyfte) som 

det framgår av Mensah & Werner, (2003).  
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Som tidigare nämnts hävdar teorin (Capaldi & Abbey, 2011) att bra beslut bör bygga på 

bra underlag. Att basera beslut på uppskattade aggregerade undervisningstimmar anses 

bra då dessa, enligt informanterna, är en åtgärd som ger kurserna stabil ekonomi och 

säkerställer kursernas kvalité. Vid Institutionen för datavetenskap ska 

undervisningstimmar omfattas inom ramen för minimum respektive maximum antal 

timmar per kurs. Antal timmar justeras därefter och anpassas utifrån antal antagna 

studenter och därmed tilldelade anslagsmedel. 

 

Enligt informanterna måste ytterligare en viktig faktor tas i beaktning och det är lärarnas 

löner. Exempelvis har adjunkter och lektorer inte löner på samma nivå, och inte heller 

lektorer eller professorer. Teorin anger samma skillnader i beräkning av kurskostnader 

enligt CRAM modellen (Kennedy, et al., 2015).  För att minska detaljnivån vid 

beräkning av lönekostnader ska genomsnittliga löner tas i anspråk beroende på vilka 

resultat som önskas. Kennedy, et. al. (2015) förespråkar två lönenivåer för involverad 

personal – högre och lägre genomsnittliga värden som skulle kunna anpassas till 

beräkningarna vid Linnéuniversitetet - adjunkter, lektorer och professorer tillhör olika 

grupper lärare och får olika löneersättningar för sitt arbete. Härmed är det viktigt att 

vara transparent och tänka över vilka principer som beräkningen grundas på (Kennedy, 

et. al., 2015).  

 

Andra kostnader som framkommer från intervjuerna avser övriga direkta kostnader: 

lokaler och driftkostnader. Lokalkostnadernas andel som avser arbetsplatskostnader 

beräknas procentuellt som pålägg på lönekostnader som basis. Driftkostnader är 

kopplade till verksamheten och bör tillföras på kursnivå. Detta motsvarar CRAM 

modellen (Kennedy, et. al., 2015) som betonar att dessa kostnader finns utan att 

kärnverksamheten kan påverka dem och dessa kan beräknas i procent och läggas på 

lönekostnader per kurs. Ett problem vid en sådan beräkning blir dock att de 

genomsnittliga direkta kostnaderna kanske inte berör vissa kurser men berör andra och 

därmed bidrar till en ojämn betalningsbörda så som Johansson påpekade.   

 

 

Indirekta kostnader 
 
Indirekta kostnader utgör inte en så stor grund för analysen då lite utrymme ges för 

anpassning av dessa. Dessa kostnaders redovisning är förbestämd av 
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Ekonomistyrningsverket och redovisas enligt SUHF – modellen och dessa beslut blir 

tvingande för Linnéuniversitetet, helt i enighet med informationen från informanterna. 

Detta överensstämmer med teorin som betonar att driftseffektivitet av indirekta 

kostnader beräknas som relation mellan andelen indirekta kostnader och den totala 

kostnaden.  I intervjuerna nämns indirekta kostnader som kostnader som läggs på 

verksamheter i form av procentuella pålägg som motsvarar SUHF-modellen, förklarad i 

teorin. Vid LNU läggs dessa pålägg på två nivåer: universitets – och fakultetsnivå.  

 

Under studiens gång har det inte kommit fram någon kritik mot dagens 

beräkningsmetod för indirekta kostnader vid Linnéuniversitetet utan den accepteras som 

ett beslut som måste följas. Här blir det betydelsefullt att ange teoretisk kritik mot 

traditionell beräkningsmetod vid fördelning av indirekta kostnader till institutioner 

allteftersom institutionerna tvingas ”betala” för gemensamma tjänster som inte ger 

institutionerna någon nytta (Ruhupatty & Maguad, 2015). Aktivitetsbaserade kalkyler 

skulle minska skillnaderna mellan utnyttjade gemensamma resurser och betalningar av 

indirekta kostnader.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

57 

 

6 Slutsats 
 

I slutsatskapitlet besvaras min forskningsfråga. En diskussion kommer att göras där 

analysen från föregående kapitel står som grundpelare för att få fram svar på 

problemformuleringen. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 

 

 

6.1 Linnéuniversitetets ekonomistyrningsautonomier 
 
Linnéuniversitets strategi avser en tydlig strävan att förutom finansiell stabilitet uppnå 

även hög kvalitet som skulle positionera universitet på den globala marknaden och 

därmed utöka universitetets konkurrenskraft. För att kunna hitta sin plats har 

organisationen genom en hel del strategiska beslut förstärkt sin positionering. Studiens 

resultat visar att många beslut grundas på väl upparbetade planeringar som används som 

underlag vid beslutsfattande. Dessa planeringar delas i kategorier helt i enlighet med 

teorin som förespråkades av Kotler och Murphy (1998) i vilken författarna särskiljer tre 

nivåer:  

- Obligatoriska planeringar - budgetar och processer för schemaläggning som 

tillämpas vid alla högskolor medan empiriska resultat identifierar 

tjänsteplaneringar och planeringar för utbildningsutbud (som inkluderar 

både förkalkyler i planeringssyfte och efterkalkyler för att få veta 

avvikelser) som en del av de grundläggande planeringsverktygen som är 

viktiga för den rullande verksamheten; 

- Kortsiktiga planeringar som omfattar studentrekrytering, anläggningar, 

utveckling och modifikationer av kurs- och programplaner vilka bekräftas 

genom empiriska bevis även om de inte står i fokus för studien; 

- Långsiktiga planeringar - uppföljningar av kvalitativa och kvantitativa mått 

som strävar åt ständig utveckling i enighet med tagna strategiplaner och som 

det framgår från empirin kunna göra anpassningar för att bemöta löpande 

ändringar i samhället. 

 

Planerings – och uppföljningsprocesser har en hierarkisk ordning med tydligt 

definierade ansvarsområden. För beslut som är kopplade till universitets övergripande 

frågor samt frågor som är av strategiskt intresse för hela universitet tas beslut på den 
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högsta nivån – av universitetsstyrelse och rektor med hänsyn till hela universitets 

gemensamma intressen. Beslut som tas vid Linnéuniversitetet grundas i genomarbetade 

underlag med syfte att minska riskerna och säkra beslutsfattandets kvalitet oavsett om 

det handlar om de högre eller lägre av universitetets instanser. Beslut som tas på lägre 

nivå i rangordningen följs upp avcentrala bestämmelser och reglerade planerings-

/uppföljningsrutiner men behåller beslutsrätten kopplad till institutionernas och 

fakulteternas planerade utbildningsutbud.  

 

Planering av utbildningsutbud utförs på olika nivåer där universitetets övergripande 

ansvar ligger hos rektorn och universitetsstyrelsen medan fakulteterna och 

institutionerna behåller autonomisk planering. Den självständiga ekonomistyrningen på 

fakultets- respektive institutionsnivå är anpassad till egna behov där ansvariga aktörer 

hittar egna modeller för att genomföra planering av resursutnyttjande i första hand. 

Mycket av det självständiga arbetet ligger i institutionernas kultur där planering utöver 

det obligatoriska oftast sker via egna initiativ. Uppföljning av utfallet följer samma 

mönster och görs efter egen bedömning där vissa institutioner lyckas bättre att hantera 

negativa utfall. Organisationen är i ständig förändring för att uppnå högre kvalitet 

genom att göra alla medarbetare delaktiga. 

 

Studiens resultat bekräftar att planeringen som arbetssätt vid universitetets autonoma 

delar inkluderar många anställda i processer där alla strävar åt samma strategiska mål. 

Enligt Hinton (2012) relateras allt till planering och för att lyckas vara effektiva måste 

dessa organisationer ha en strategisk plan framför sig. Studiens resultat visar att 

Linnéuniversitetet har tydliga strategier som följs upp på alla nivåer där fakulteter och 

instituioner och andra organisatoriska delar har gemensamma mål som grundas på 

välplanerade, bearbetade underlag. Riktlinjer som följer efter tagna beslut gynnar alla 

intressenter. Det menar Hinton (2012) är en av de viktiga faktorerna för att effektivitet 

uppnås. Kostnader ökar om planering inte görs på ett bra sätt skriver författaren där 

empiriska bevis indikerar samma avvikelse på kostnadssidan som resultatet av icke 

bearbetade processer innan viktiga beslut tas. 

 

Linnéuniversitetet visar att vissa organisatoriska delar genomför autonoma planeringar 

anpassade till egna behov. Även om dessa arbetssätt gäller separata delar av en och 

samma organisation, indikerar de empiriska bevisen att det samtidigt blir ett hållbart 
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arbetssätt. De teoretiska ramarna förklarar dessa behov genom olika pedagogiska 

färdigheter och specifikationer som gäller vid en del av utbildningsutbudet som inte 

gäller alla (Bhayat, et al., 2015). Om institutionerna visar sämre ekonomiskt resultat 

måste maktutövare hitta lösningar för att effektivisera resursutnyttjande menar Shick 

(1985). Empirin bevisar att olikheter mellan arbetssätt diffar och dessa skillnader kan 

lätt förklaras med olika arbetssätt beroende av institutionernas ekonomiska resultat. 

Studien förklarar exempelvis att FHL gör sina budgetar på en övergripande nivå och om 

underskott blir aktuellt följer de upp det på kurs-och programbasis. På det viset strävar 

fakulteten efter ett sätt att effektivisera resursallokering och därmed förbättra sin 

ekonomi. 

 

 

6.2 Linnéuniversitetets effektivare resursallokering 
 
Linnéuniversitetet har inte bara ett koncept att arbeta effektivt med allokering av 

resurser. Det finns flera olika koncept som gemensamt bidrar till effektivare 

resursutnyttjande. Planeringar och beslutsfattande, samt olika planeringsverktyg är 

anpassade till egna behov vid universitetets fakulteter och institutioner vilket ligger i 

fokus för studien.  

 

Intäktstilldelning regleras av staten enligt en klassifikation per utbildningsområde och 

omfattar både antal studenter beräknat per helårsbasis (hst) och helårsprestationsgrad 

(hpr).  Tilldelningar per prestationsgrad tyder på ett mål- och resultatorienterat 

styrningssätt som motsvarar de krav som framkommer genom New Public 

Management. Dagens intäktstilldelningsmodell är mer anpassad för beräkningar av 

ekonomiskt resultat per kurs som är klassificerade per utbildningsområde, något som 

efterfrågades redan under 1970-talet. Nuvarande tilldelningssätt per utbildningsområde 

kritiseras eftersom kurser som har identiska kursinnehåll men klassificeras under olika 

utbildningsområden generererar differentierade resultat trots att alla förutsättningar är 

identiska. Studien föreslår eventuella anpassningar av kursklassifikationer för att jämna 

ut dessa olikheter. 

 

Studien fokuserar på analys av hantering av kostnader och indikerar att förbättringar i 

planerings- och uppföljningsprocesser kan uppnås om anpassningar görs på 

kursnivåbas. Dagens praxis visar att kalkylering av kursernas ekonomiska resultat är en 
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viktig del vid planeringsprocesserna men även en del av uppföljningsprocesserna där 

institutioner och fakulteter analyserar möjliga utfall med negativa konsekvenser. Vid 

beräkning av kursers ekonomiska resultat tas hänsyn till alla kostnader som ligger på 

utbildningen på grundnivå även om dessa kostnader inte direkt kopplas till den kursen 

som beräkningen görs för. Dessa kalkyleringsmodeller omfattar alla kostnader som 

kopplas till utbildningen på grundnivå, även om dessa kostnader inte kopplas till 

respektive kurs som är kalkylobjekt i frågan. Tjänsteplanering ses som en utav de 

viktigaste processerna vid Linnéuniversitetet eftersom den handlar om den högsta 

kostnaden som universitetet har - personalkostnader. Personalkostnader används även 

som bas för beräkning av andra omkostnader. SUHF-modellen som används idag 

baseras på kostnadsbärare för att fördela indirekta kostnader där kostnadsbärare hänger 

ihop med personalkostnad inte enstaka kurser. Linnéuniversitet gör budgetar i enlighet 

med redovisningsprinciper som gäller för alla myndigheter i landet.   

 

Ekonomistyrningen vid Linnéuniversitetet riktar sig mot redovisningsprinciper där det 

pedagogiska kursutbudet inte har större betydelse. I fokus ligger anslagstilldelning och 

kostnadstäckning som redovisas per kostnadsbärare enligt SUHF-modellen.  Tidigare 

forskning anger att budgetering per kurs eller program kan tillämpas i verkligheten och 

på så sätt effektivisera resursallokering. Dock bidrar kursbudgetering inte till någon 

nytta om inte kursens uppföljning av ekonomiska utfall grundas på samma princip och 

därmed skapar förutsättningar för jämförbarhet. Som det framgår från studien skulle 

kalkylering på kursnivå visa bättre anpassning mellan intäkter och kostnader vilket ska 

leda till effektivare resursallokering. Om budgetering görs på kursnivå skulle 

intäktstilldelning som är baserad på kursklassifikationer, planering av 

utbildningsutbudet och nödvändiga resursåtgång samordnas. Samordningen bidrar till 

ökad effektivitet genom att resurser bundna i en kurs frigörs i snabbare takt ifall kursen 

visar underskott. Dessutom skall kurser som kostnadsobjekt bära bara den del av 

kostnaden som behövs för dess genomförande som minskar orättvisa belastningar 

framkomna med SUHF-modellen.   

 

Studiens resultat visar att personal som är ansvarig för planering av annan karaktär är 

försedda med bra information som underlättar deras arbete. Vad en undervisande person 

kostar och hur det påverkar kostnader som faller på respektive kurs måste synkroniseras 

med god kunskap och förståelse. Flera institutioner har bevisat att begränsade resurser 
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kan omfördelas och undervisningsmodellen anpassas till begränsade resurser för att 

uppnå ekonomisk stabilitet i kursen. Institutionen för datavetenskap gör regelbundna 

planeringar och uppföljningar på kursnivå som inte tillåter att resurser allokeras på ett 

icke effektivt sätt. Empirin bevisar att institutioner som arbetar på samma sätt visar 

stabil ekonomi under långlöpande perioder. Institutionen för datavetenskap som gör 

planeringar på kursbasis skapar goda förutsättningar att re-allokera sina resurser i snabb 

takt och därmed göra besparingar om enstaka kurser visar negativt resultat. Dessutom 

kan undervisningsformen anpassas i viss mån till antalet studenter som definierar 

intäktstilldelningen. Den cykliska processen gör att riskerna för ännu större deviationer 

med negativa konsekvenser minskar. Linnéuniversitet satsar på hög kvalitet i sin 

verksamhet och styrs i enighet med rekommendationer framkomna ur New Public 

Management – tydligt, effektivt och rationellt med hög mål-och resultatmedvetenhet. 

Om Linnéuniversitetet lyckas koppla ihop planeringen som avser utbildningsutbudet 

och tjänsteplaneringen på kursnivå till redovisningsprinciper där allt är översatt i pengar 

öppnas det ett vinnande koncept till effektiva resursallokeringar på utbildningsnivå. 

 

Studiens empiriska resultat tyder på att budgetering på kursnivå som ett ut av 

ekonomistyrningsredskap är möjligt att tillämpa även i redovisningssyfte. Dessa 

arbetssätt skyddar verksamheten mot större finansiella förluster. Intäktstilldelningen är 

anpassad till antal studenter som är medräknade i det planerade kursutbudet. På 

kostnadssidan krävs det en klar definition av kostnader som belastar enstaka kurser, 

något som en del institutioner redan gör i sina kurskostnadsberäkningar. 

Personalkostnaden är fastställd genom tjänsteplanering och utgör den största kostnaden. 

Resterande kostnader kan uppskattas utifrån kända historiska utfall på institutionsnivå 

och tillämpas som ett pålägg till enstaka kurser. Resultat av tidigare studier visar en 

förbättring om budgetering görs på kursnivå. Dock efterfrågades samtidigt att 

anpassningar görs på alla nivåer. Dagens tilldelningssätt omfattar även 

prestationsmätningar och tillsammans med antalet helårsstudenter är de anpassade till 

eventuella kursbudgeteringar.  

 

Friheten präglar den akademiska världen, men samtidigt är medvetenhet om 

måluppfyllelse på en hög nivå. Studiens resultat liksom andra teoretiska slutsatser 

betonar vikten av att alla anställda måste vara involverade i 

ekonomistyrningsprocesserna. Om all ekonomi kopplad till utbildningsnivå görs på 
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kursbasis ökar medvetenheten hos de anställda för de begränsade resurser och 

processerna för frigörande av bundna resurser förkortas. Konsekvenserna visas av en 

effektiv allokering och därmed förbättrade ekonomiska resultat. 

 

Studien visar att planering som baseras på kursnivå bidrar till stabilare ekonomi under 

längre perioder. Även om dessa processer anses av både empiri och teori vara alltför 

detaljerade och kräver engagemang från många i arbetskedjan samt som det handlar om 

tidskrävande processer, visar resultaten att planeringar och uppföljningar på kursnivå 

skapar goda förutsättningar för stabil ekonomi. Kursplaneringar som framför allt 

omfattar planering av utbildningspersonal presenterad som högsta kostnad möjliggör 

modifikationer av undervisningsmodell. Om kursen inte har tillräckligt många studenter 

kan anpassningar av undervisningsform göras: mindre antal studenter på en kurs 

genererar mer självständiga övningar, examinationer i andra former, binder minskade 

antal lärartimmar som kan frigöras och flyttas till andra kurser där behovet av flera 

undervisningstimmar ökar. Planering av undervisningstimmar kan inte ske utan att 

hänsyn till kursernas ekonomiska resultat tas.  

 

Universitetets verksamhet är dynamisk och kräver ständiga uppdateringar och ändringar 

av planerat kursutbud, tjänsteplaneringar, mm. Om universitetet använder sig av 

planering på kursnivå och anpassar hela arbetsprocessen till samma nivå kan universitet 

uppnå goda ekonomiska resultat.  

 

I inledningskapitlet anges svårigheter som svenska lärosätten blir utsatta för i fall 

organisationer visar dåliga ekonomiska resultat. Konsekvenser blir då nedläggningar av 

vissa kurser eller program. Strävan att mildra dessa konsekvenser har funnits även 

tidigare, på 1970-talet, där resultat av undersökningar visar att förbättringar kan göras 

om högskolor gör både budgetar och uppföljningar per kursbasis.  Skillnaden mellan 

dåvarande resultat och dagens resultat är att intäktstilldelningen idag hade anpassats till 

en viss mån till kursbasis genom klassifikation av kurser som gör att hela planerings och 

arbetsprocessen är anpassningsbar.  

 

Målsättningen för ekonomistyrningen är att effektivisera processer och därmed 

effektivisera resursallokering. Studiens resultat indikerar att detta verkar möjligt genom 

att arbetssätt för budgetering, planering och uppföljning fokuserar på kursnivå. 
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6.3 Förslag på vidare forskning 
 
Studien utförs med fokus på Linnéuniversitets verksamhet och bör med fördel utökas 

till liknande organisationer för att kunna bevisa att planering och uppföljning på 

kursnivå skapar goda förutsättningar för effektivt resursutnyttjande. Studiens resultat 

baseras på dagens praxis vid Linneuniversitetet och lyfter fram planering gjord på 

kursbasis som arbetssätt vilket bidrar till bättre resultat i ekonomin. Teoretiska 

rekommendationer tyder på effektivare resursutnyttjande om samma princip används på 

alla nivåer som avser exempelviss intäktstilldelning, planering av resursallokering och 

själva resursallokeringen. Även om empirin riktar sig åt samma håll behövs det 

implementering av rekommendationer för att i senare skede göra en uppföljning av 

utfallet. Problematiken anses vara en fråga på global nivå där jämförande studier mellan 

praxis vid andra högskolor kan leda till effektivare resusursutnyttjande som skulle gälla 

även vid alla institutioner/fakuleteter vid Linnéuniversitetet. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Exempel för beräkning av finansiella kursresultat enligt 
en av dagens användningspraxis

                                                     
 

Bilaga 2: Beräkning av intäkter för olika klassificerad kurser (Egen) 

 

Beräkning av intäkter för naturvetenskapligt klassificerad kurs (Egen) 

Kurs 1XX100, klassificerad som naturvetenskaplig 

 
 

Beräkning av intäkter för samhällsvetenskapligt klassificerad kurs (Egen) 

Kurs 1XX101, klassificerad som samhällsvetenskaplig 

 

Kursens totalla kostnad 231 445              

Kursens totala resultat 16 068                

Kurs 1XX100 7,5 högskolepoäng

Beräkningskommentar

Utbildningsområde Naturvetenskapligt

Ersättning/hst 52 593 Enligt nationella prislappar för hst

Antagning antal studerande 100 Antal studenter

Antal hst 12,5 Antal hst= (antal studenter x antal hp)/60

Beräknad Hpr 90%

Ersättning/hpr Naturvetenskapligt 44 352 Enligt nationella prislappar för hpr 

Ersättning per hst 657 413 Antal hst x Ersättning per hst

Ersättning per hpr 498 960 Antal hst x Beräknad hpr x Ersättning per hpr 

Intäkter för kursen 1 156 373 Totala intäkter för kurs 1XX100

Kurs 1XX101 7,5 högskolepoäng

Beräkningskommentar

Utbildningsområde Samhällsvetenskapligt

Ersättning/hst 30 843 Enligt nationella prislappar för hst

Antagning antal studerande 100 Antal studenter

Antal hst 12,5 Antal hst= (antal studenter x antal hp)/60

Beräknad Hpr 90%

Ersättning/hpr Samhällsvetenskapligt 20 098 Enligt nationella prislappar för hpr 

Ersättning per hst 385 538 Antal hst x Ersättning per hst

Ersättning per hpr 226 103 Antal hst x Beräknad hpr x Ersättning per hpr 

Intäkter för kursen 611 640 Totala intäkter för kurs 1XX100
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Bilaga 3: Pålägg – beräkningsprincip (används vid beräkning av indirekta 
kostnaders påslag) 
 
 

 

 

 

Bilaga 4: Klasifficerade utbildningsområde vid svenska lärosäten och anslags 
tilldelning 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kärnverksamhetens  lönekostnader:
(Direkta kostnader) 200 000

Stödverksamhetens kostnader (fakultet):
Indirekta fakultets kostnader 50 000

Stödverksamhetens kostnader (universitet):
Indirekta universitetskostnader 80 000

Pålägg för indirekta fakultetskostnader: 25% (50 000/200 000) x 100

Pålägg för indirekta universitetskostnader: 40% (80 000/200 000) x 100
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Bilaga 5: Anslagstilldelning per lärosäte (2016) 
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Bilaga 6 : Intervjufrågor 
 
Hur kopplas ditt arbete till planerring av kurser/program? 
 
Hur planeras utbudet av kurser och program? Har ni någon arbetsordning? 
  
Har du varit någon gång i tillfälle att besluta nedläggning av en kurs eller program? Har 
ni lagt ner några kurser pga. dålig ekonomi? 
  
Vilka aktiviteter kan urskiljas i samband med kurser? (undervisning, seminarium…); 
Vad är det som orsakar, driver kostnader? 
  
Hur hanteras timtilldelning? Utgår ni från ett gemensamt schema för planering av 
undervisnings timmar? 
  
Använder du dig av kurskostnadskalkyler? I vilket syfte? Om inte: Skulle du ha någon 
nytta av detta? Vilka kostnader tillförs en kurs? 
  
Använder ni dyr utrustning i undervisning? Påverkar det enstaka kurskostnader? 
  
Hur hanteras samläsning? Beräknar ni samläsningskostnader? Gör ni kalkyler för 
samläsning? Har ni samläsningar med andra institutioner, fakulteter? 
 
  
Gör ni konsekvensanalyser i fall att ni måste avveckla någon kurs - hur påverkar det 
andra? 
  
Finns det några skillnader i beslutsfattande om kurser ges till enstaka eller samläsnings 
kurser? 
  
Tillförs andra personalkostnader till kurser: kostnader för programansvariga, 
kompetensutveckling, mm?  
  
Vilka nackdelar ser du i samband med beräkning av kurskostnader? 
  
Vad anser du vara kurser av strategiskt intresse? 
  
På vilka grunder ett beslut fattas? 
 
 
 
 
 

 
 
 


