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Sammanfattning 
 
Titel: Mål- och resultatstyrning i offentlig verksamhet – En studie av 

resultatstyrningens effekter på institutionsnivå vid BTH 
 
Författare: Henrik Mattsson & Mattias Wald 
 
Handledare: Lars Svensson & Carina Svensson 
 
Institution: Institutionen för Ekonomi och Management 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, FEC007 
 
Syfte: Syftet med vår studie var att undersöka hur en institution på en högskola påverkas 

av mål- och resultatstyrning och hur det upplevs ute på institutionerna. 
  
Metod: Vi har genomfört personliga intervjuer med prefekter eller representanter för 

institutionerna vid BTH. Det som framkom i intervjuerna analyserade vi i relation 
till teorin och utifrån analysen drog vi slutsatser. 

  
Slutsats: Genom att styra högskolan på detta sätt, med fokus på ekonomi och prestationer, 

uppfattar vi en risk för att systemet på sikt kan komma att sänka kvaliteten på 
utbildningarna vid BTH. Trots denna fara upplevs mål- och resultatstyrning av 
institutionerna som positiv. 

 
Abstract 
 
Title: Management control by objectives and results in the public sector – A study of 

the effects of management control by results on department level at Blekinge 
Institute of Technology. 

 
Authors:  Henrik Mattsson & Mattias Wald. 
 
Supervisors: Lars Svensson & Carina Svensson. 
 
Department: Department of Business Administration. 
 
Course: Bachelor thesis, Business Administration, FEC007. 
 
Purpose: Our purpose was to find out how a department at a university is effected by 

management control by objectives and results and how it is conceived in the 
departments. 

 
Method: We have done personal interviews with the directors of university departments 

and representatives of the departments at BIT. What we obtained from the 
interviews was analysed in relation to theories and from the analysis we made 
conclusions. 

 
Result: By controlling the university in this way, with focus on economy and 

performance, we perceive that there is a risk that the system in the long run might 
lower the quality on the educations at BIT. Despite this risk, the departments 
perceive management control by objectives and results positively.
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1. INLEDNING 
1.1 BAKGRUND 

Under senare år har det skett stora förändringar inom den offentliga sektorn. Detaljstyrningen 

av myndigheter har alltmer ersatts av att departement istället anger ramar för verksamheten. 

Tidigare delades anslagen ut och det angavs exakt vad medlen skulle användas till, medan det 

idag har ersatts av ett system med ramanslag, som myndigheten får använda mer fritt.1 

 

Idag studerar omkring 300 000 studenter vid svenska universitet och högskolor. Antalet 

anställda vid desamma uppgår till 50 000. Högskole- och universitetsutbildning finansieras 

nästan fullt ut av statliga medel och beslut om anslagen och dess storlek tas av regering och 

riksdag. Fram till 1977 styrdes högskolorna och universiteten väldigt hårt av regering och 

riksdag, både vad det gällde verksamhetens innehåll och resursernas användning. 1977 kom en 

högskolereform som innebar att den detaljerade makt som regering och riksdag tidigare hade, 

inskränktes till att bli mer övergripande. Möjligheterna för ökat beslutsfattande på universitets- 

och högskolenivå ökade genom denna decentralisering. 1993 togs beslut av de bestämmande 

organen att ytterligare öka friheten i beslutsfattande om sin verksamhet för högskolorna och 

universiteten. Då infördes ett mål- och resultatsystem för högskolans grundläggande 

utbildningar, som syftade till att regering och riksdag satte upp mål, som lärosätena skulle 

uppfylla inom vissa givna ramar. Till exempel skulle det utbildningsutbud som fanns anpassas 

efter studenternas efterfrågan. Anslagen som delades ut baserades, och baseras än idag, på 

ersättning per capita för helårsstudenter2 (HST) och helårsprestationer3 (HPR). Hur stora 

anslagen skulle bli, berodde även på vilket utbildningsområde som varje student tillhörde, till 

exempel humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi (HSJT); naturvetenskap, teknik (N/T), 

farmaci och vård.4 

 

Från och med år 1997 ska lärosätena agera när det gäller utbildningsutbudets innehåll och 

försöka möta arbetsmarknadens önskemål om arbetskraft i god tid innan efterfrågan uppstår.  

1 Högskolans styrning: SOU 2000:82 
2 Se begreppsutredningskapitlet 
3 Se begreppsutredningskapitlet 
4 Högskolans styrning: SOU 2000:82 
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En annan viktig förändring var att lärosätena nu reglerades i avseende till minsta antalet 

studenter som man måste ta emot och inte som förut, då man var tvungen att ange ett högsta 

antal. I det nya systemet får högskolan eller universitetet bidrag per student och kurs, vilket har 

skapat ett konkurrensläge mellan skolorna. Studenterna skall helst knytas till skolan under en 

lång tid och klara sina poäng. Det nuvarande systemet för resurstilldelning har ansetts fungera 

väl av både lärosätena och regering och riksdag, dock har det endast använts under en period av 

tillväxt. Utan en tillräcklig säkerhetsmarginal i budgeten får man det svårt om antalet studenter 

skulle sjunka. Lärosätena har svårt för att påverka sina kostnader på kort sikt, medan minskade 

intäkter får direkt genomslagskraft.5 Trots regeringens ambitioner att ytterligare öka antalet 

studenter har man under år 2000 märkt en klar avmattning av antalet sökande och att allt fler 

hoppar av sina påbörjade studier. Denna avmattning får omedelbara ekonomiska konsekvenser 

för högskolorna.6 

 

Som ett led i decentraliseringen av den offentliga sektorn, decentraliserades även den interna 

styrningen vid olika myndigheter. Det skapades mindre enheter med olika former av självstyre. 

Inom högskolorna och universiteten har det inneburit att institutionerna i många fall gjorts om 

till resultatenheter (se teorikapitel) som styrs med hjälp av mål- och resultatstyrning. 

1.1.1 Mål- och resultatstyrning av högskolor 
Alla organisationer har ett eller flera mål. Inom den privata sektorn är vinst det tydligaste 

målet. Inom den offentliga sektorn har man inte vinst som huvudmål, utan istället är det att 

tillhandahålla samhällsservice och att verksamheten skall gå jämnt upp. Ett viktigt mål för 

ledningen är att skapa förståelse för organisationens mål och att få personalen att arbeta mot 

personliga mål som samtidigt uppfyller organisationens mål, att skapa målkongruens.7 Som 

grund för målstyrning inom den offentliga sektorn har man använt den målstyrning som 

praktiseras i de privata företagen, men det är viktigt att komma ihåg att de båda sektorerna 

arbetar på helt olika villkor. 

 

Mål- och resultatstyrning syftar till att delegera och minska detaljstyrningen av förvaltningen 

samtidigt som det ökar kraven på resultatinformationen. De mest grundläggande målen med 

5 Högskolans styrning: SOU 2000:82 
6 RRV 2001:23 
7 Anthony & Govindarajan, 2000 
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högskoleutbildningen anges i högskolelagen och fram till 1993 var det de enda mål som angavs 

för högskolorna. 1993/94 förändrades resurstilldelningssystemet för högskolor och det var en 

del av en omfattande decentralisering av högskoleväsendet. En av de mest konkreta 

konsekvenserna av decentraliseringen är att de centralt fastställda utbildningslinjerna försvann 

och ersattes av lokala beslut om utbildningsutbudet. Tilldelningen i dagens 

resurstilldelningssystem innebär att högskolorna styrs av resultat i form av antalet registrerade 

studenter (HST) och studieprestationer (HPR) som uppnås vid varje högskola. Högskolorna 

och universiteten får sina anslag tilldelade av regeringen via det årliga regleringsbrevet, där det 

fastställs såväl effektmål som verksamhetsmål. Från och med 1997 anger regeringen det minsta 

antalet studenter som respektive lärosäte måste ta emot, både totalt och för vissa 

utbildningsområden, det anges specifikt hur många studenter det skall finnas inom N/T-

området. Inför varje budgetår får en högskola ett anslag som består av ett takbelopp och i de 

flesta fall även en ersättning för särskilda uppdrag. Anslaget är preliminärt och beroende av de 

resultat som uppnås. Det slutliga anslaget kan inte beräknas förrän efter budgetårets slut, då det 

faktiska utfallet av HST och HPR är känt och det avräknas då mot det tidigare utbetalda 

anslaget.8 Takbeloppet utgör den högsta samlade ersättningen för helårsstudenter och 

helårsprestationer som varje högskola kan få. Takbeloppet är inget formellt mål, utan snarare 

en restriktion och i praktiken har det blivit styrande för högskolornas planering då samtliga 

universitet och högskolor strävar efter att verksamheten skall uppnå takbeloppet. 

Årsredovisningar för högskolorna visar dock att de flesta högskolor har varit alltför 

optimistiska i sina prognoser, så även Blekinge Tekniska Högskola (BTH).9 Styrningen av 

grundutbildningen anges också för en treårsperiod, då det anges vilket antal magister-, 

kandidat- och yrkesexamina som skall presteras under treårsperioden. För högskolorna innebär 

detta sätt att styra att tomma utbildningsplatser påverkar deras ekonomiska situation påtagligt, 

liksom om studenter hoppar av, inte tenterar sina poäng eller väljer att ta ut sin examen vid en 

annan högskola.10 Sedan 1993 är högskolorna fria att påverka sitt eget utbildningsutbud i stor 

utsträckning och många högskolor har valt att profilera sig mot något område, BTH har till 

exempel en IT-profil. Regeringen har genom utbildningsuppdrag möjlighet att påverka utbudet, 

men har sedan 1993 inte använt sig av den möjligheten.11 Utöver de kvantitativa målen anges i 

8 Högskolans styrning, SOU 2000:82 
9 Högskolans styrning SOU 2000:82; RRV2001:23 
10 RRV 2001:23 
11 RRV 2001:23 
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utbildningsuppdraget också mer allmänt formulerade krav eller riktlinjer. Bland dessa kan 

nämnas att förändra könsfördelningen inom områden med ojämn balans och att anpassa 

utbildningsutbudet mot områden där behovet av välutbildad personal bedöms öka.12 

 

Ersättningsbeloppets storlek fastställs årligen i regleringsbrevet och det varierar beroende på 

utbildningsområde, inom N/T är beloppet högre än inom HSJT. Ersättningen är dock enhetlig 

över hela landet oavsett studieort.13 

Den resurstilldelning som gäller redovisas nedan14: 

 

 Från 

departementet 

  

Utb. 

Område 

HST 

(Kr) 

HPR 

(Kr) 

Totalt 

(Kr) 

Vård 37 286 34 096 71 382 

HSJT 14 704 15 394 30 098 

N/T 38 408 35 122 73 530 

Figur: Resurstilldelning från Utbildningsdepartementet. 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Under vår tid som studenter på BTH har vi märkt förändringar i kursutbudet och vi har också 

tyckt oss kunna se att antalet undervisningstimmar per kurs blivit färre. Med bakgrund mot att 

vi är ekonomistudenter började vi fundera på om detta kan ha med sättet som högskolan styrs 

på att göra. 

 

Mål- och resultatstyrning syftar till att decentralisera verksamheten genom att fördela ut ansvar 

och befogenheter, istället för att detaljstyra. Man anger mål och resultat som enheten skall 

uppnå, istället för att ange hur det skall uppnås. Vid användandet av mål- och resultatstyrning 

12 Högskolans styrning SOU 2002:82 
13 Högskolans styrning: SOU 2000:82 
14 Pihlblad, Eva; Intervju 
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ställs högre krav på att den interna resultatrapporteringen fungerar, samt att resultat- och 

måluppfyllelse kan mätas.15 

 

Inom statliga myndigheter började mål- och resultatstyrning införas i slutet av 1980-talet. 

Tanken var att öka den politiska makten över förvaltningen, men ändå öka effektiviteten och 

fördela ut den detaljerade styrningen. 1998 gjorde regeringen en proposition avseende statlig 

tillsyn. I den anses att resultatstyrning av offentlig verksamhet bör ligga kvar, men förbättras.16  

 

Rombach skriver i sin bok17 att det inte går att styra offentliga myndigheter med mål. Den 

offentliga sektorns organisationer har svårt att uppfylla de nödvändiga förutsättningarna för 

målstyrning och då får det anses osannolikt att målstyrningens positiva effekter kommer att 

uppträda. Ett exempel på ett viktigt kriterium är att klara mål skall anges och att de anställda 

skall medverka vid formuleringen utav dessa. Inom offentliga organisationer är mål ofta oklara 

och oförenliga.18 

 

Idag styrs Sveriges universitet och högskolor med mål och resultat. I alla organisationer med 

mål- och resultatstyrning är planering och uppföljning viktiga delar och det är dialogen kring 

dessa som är viktig. Vid budgetprocessen anges mål och resultat som skall uppnås och genom 

budgetdialogen visar man hur och vilka ekonomiska prioriteringar som görs. Detta gäller 

dialogen mellan styrande organ och lärosäte, såväl som internt inom skolan.19 

 

Det har kommit signaler om att tid och kostnad för administration i relation till utbildning och 

forskning har ökat inom Sveriges högskolor och universitet. Det föreligger här en stor risk för 

effektivitetsproblem om en onödigt stor del av resurserna används till administration istället för 

huvuduppgifterna, som är utbildning och forskning.20 

 

Högskolorna påverkas påtagligt ekonomiskt om studieplatser står tomma, studenter hoppar av 

eller inte tenterar sina poäng, då omkring hälften av intäkten till högskolan är beroende av 

15 Högskolans styrning: SOU 2000:82 
16 Högskolans styrning: SOU 2000:82 
17 Rombach, 1991 
18 Rombach, 1991 
19 Högskolans styrning: SOU 2000:82 
20 RRV 1996:43 
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studenternas prestationer. Högskolorna satsar på att uppnå takbeloppet för att på så sätt 

maximera intäkterna. Årsredovisningar för år 2000 och 2001 visar dock att de flesta högskolor 

varit lite för optimistiska i sin bedömning av antalet studenter, så även BTH21.  

 

BTH består av åtta institutioner som var och en är mål- och resultatstyrda och de leds av vars 

en prefekt. Vid institutionerna finns en egen liten administrativ avdelning. Utöver 

institutionerna finns, vad vi benämner stödenheter, till exempel central förvaltning, datorenhet 

och ledningsenhet. Stödenheterna är en del av de högskolegemensamma kostnaderna, 

tillsammans med bland annat kostnader för lokaler. När högskolan får intäkter för HST och 

HPR, fördelas de enligt interna fördelningsprinciper. Ett avdrag görs först för de 

högskolegemensamma kostnaderna, innan intäkten kommer till institutionen. Vid institutionen 

skall dessa intäkter täcka kursers särkostnader, samt institutionens samkostnader.  

 

Vid styrning med mål och resultat av enheter, finns det en risk för suboptimering, då enheten 

genomför en åtgärd som inte gagnar organisationens intresse. Det kan också vara det omvända, 

att enheten låter bli att genomföra en åtgärd för att nå sina egna mål och resultat, vilket inte 

heller gagnar organisationen. 22 Som exempel kan vi tänka oss att kurser med negativt 

ekonomiskt resultat inte genomförs, då institutionen har resultatansvar, fastän kursen kunde ha 

varit lönsam för hela högskolan. Alla kurser genererar nämligen täckningsbidrag till 

högskolegemensamma kostnader. Ett annat exempel kan vara att institutionerna drar ned på 

undervisningstid för att minska kostnaderna. Suboptimering i en resultatstyrd offentlig 

organisation kan lätt uppstå om inte alla enheter är medvetna om vilka mål som gäller för 

organisationen respektive deras enhet23. Suboptimering kan även uppstå om målen motverkar 

varandra eller konkurrerar med varandra.24  

 

Mål- och resultatstyrning av institutionerna medför även att vissa ekonomiska prioriteringar 

görs. Kan det vara så att på grund av att institutionerna är resultatstyrda, gör de prioriteringar 

som inte är det bästa för hela högskolan?  

 

21 RRV 2001:23; Årsredovisning 2000 och 2001, BTH 
22 Anthony & Govindarajan, 2000 
23 Anthony & Young, 1993 
24 Rombach, 1991 
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Intäkterna per kurs till de olika institutionerna varierar mycket beroende på vilket 

vetenskapsområde som kursen tillhör. Institutionerna vid BTH har ett varierat utbud av kurser, 

vissa har endast N/T-kurser, vissa har endast HSJT-kurser och andra har en blandning av de 

båda. Vi undrar om resultatstyrningen och den interna resursfördelningen kan bidra till att 

institutionerna gör olika prioriteringar, vissa prioriteringar är viktigare för vissa institutioner än 

andra.  

 

Prefekterna vid institutionerna är ansvariga för att deras verksamhet bedrivs mot uppsatta mål. 

Högskolan har flera mål att uppfylla och det är viktigt att dessa är konsistenta med varandra. 

Hur uppfattar prefekterna mål- och resultatstyrning av institutionerna och vilka effekter ser de? 

1.2.1 Problemformulering 
Hur uppfattas mål- och resultatstyrning vid BTH på institutionsnivå och hur uppfattas dess 

effekter på institutionsnivå? 

1.2.2 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur en institution på en högskola påverkas av mål- och 

resultatstyrning och hur det upplevs ute på institutionerna. 

1.2.3 Syftesavgränsning 
I vår undersökning kommer vi endast att beröra grundutbildningen. Forskning och 

uppdragsutbildning kommer att nämnas mycket kort. Anledningen till detta är att forskningen 

och andra externa projekt till stor del är externt finansierade vilket medför en annan styrning. 

1.2.4 Studiens relevans 
Denna studie är intressant för de offentliga organisationer som har mål- och resultatstyrning på 

ett likartat sätt. Främst är den intressant för högskolor och universitet som decentraliserat sin 

verksamhet med resultatansvar på institutionsnivå.  
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2 METOD 

2.1 VÅRT ÖVERGRIPANDE ANGREPPSSÄTT 

Vid val av angreppssätt vid en vetenskaplig studie kan man välja mellan induktion och 

deduktion. Vid induktion går man från verkligheten till teorin och vid deduktion gör man 

tvärtom. I praktiken finns det sällan en ren form av de båda, utan de kombineras ofta.25 

 

Vi fann vårt problem i verkligheten, vilket ger oss en induktiv ansats. Vi är dock medvetna om 

att en rent induktiv ansats är omöjlig att ha, då man alltid har en viss förförståelse. I vårt fall 

har vi de kurser som vi läst under vår studietid vid BTH. Vi inriktade vårt problem till att 

handla om mål- och resultatstyrning. För att vi skulle få reda på vilka effekter av mål- och 

resultatstyrning som uppfattades på institutionerna, valde vi att gå ut i undersökningen via en 

form av induktion. Vi gick ut med öppna ögon vid våra intervjuer, med den avgränsningen att 

vi inriktade oss på styrfunktionen vid institutionerna. Prefekterna styr institutionerna och det 

var deras syn på mål- och resultatstyrning som vi ville få reda på, då deras syn på området är 

effekterna av styrformen.26  

  

I vår uppsats har vi valt att presentera och se problemet ur institutionernas ekonomiska 

perspektiv. Institutionerna är resultatstyrda och det är på denna nivå som effekterna på 

produktionen, kurserna, visar sig. De effekter vi undersöker har vi avgränsat till att endast 

innefatta ekonomistyrningseffekter. Effekter skiljer sig åt mellan de olika institutionerna, då de 

har olika förutsättningar för att bedriva verksamheten till följd av den stora skillnaden i 

intäkter. Det finns flera andra perspektiv att se det ur och resultatet hade med stor sannolikhet 

blivit ett annat, om vi valt ett av de andra perspektiven.  

 

Vi har valt att studera vår egen högskola, BTH. Det är en liten högskola, vilket ger oss 

möjlighet att intervjua representanter för alla institutioner. Dessutom, då den är liten, har 

prefekterna en god överblick över sina institutioner. I vår undersökning studerar vi endast en av 

högskolans verksamheter, grundutbildningen. Högskolan är uppbyggd av institutioner som är 

resultatstyrda, samt flera enheter som är budgetstyrda som fungerar som stöd till verksamheten, 

25 Lundahl & Skärvad, 1999 
26 Lundahl & Skärvad, 1999 
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de senare benämner vi stödenheter. Vi undersöker endast institutionerna, och anledningen till 

att vi inte undersöker stödenheterna utan ser dem som en enhet, är att de är belagda med 

budgetansvar och därmed inte intressanta ur vårt perspektiv.  

 

Som referensram har vi använt oss av den utbildning inom ekonomi som vi har läst under 

närmare tre år vid BTH och den mest aktuella kursen är Styrning och styrsystem, där vi fann 

vårt intresse för ekonomistyrning.  

2.2 HANDGRIPLIGT ANGREPPSSÄTT 

2.2.1 Val av litteratur 
Vid inledningen av vår undersökning använde vi oss litteratur rörande allmän ekonomistyrning. 

Då styrningen av privat och offentlig sektor skiljer sig, inriktade vi våra litteraturstudier mot de 

böcker som rörde mål- och resultatstyrning av offentliga sektorn. För att komplettera den 

information som finns inom området i böckerna använde vi publikationer och utredningar 

utgivna av Riksrevisionsverket, Utbildningsdepartementet och Ekonomistyrningsverket. Dessa 

var relevanta till ämnet, då de rör ekonomistyrning av offentliga verksamheter och högskolan.  

 

För att få information om BTH har vi studerat årsredovisningar för de två senaste åren, samt 

interna dokument som vi fått tillgång till via ekonomichefen. 

2.2.2 Datainsamling 

2.2.2.1 Val av intervjuobjekt 

I vår undersökning vill vi undersöka hur en institution på en högskola påverkas av 

resultatstyrning och hur det upplevs på institutionerna. Ett naturligt val för oss, som studenter 

vid BTH, var då vår egen högskola. Dessutom har BTH en uppdelning på institutioner som vi 

fann intressant med en del rent tekniska institutioner, andra rent 

humaniora/samhällsvetenskapliga institutioner och vissa med en blandning av de båda. Då vi 

studerade hur institutionerna påverkas, valde vi att intervjua prefekterna för respektive 

institution. Anledningen till att vi valde att intervjua prefekterna var att de är både 

institutionens ledare och samtidigt undervisande vid sin institution. Prefekterna är som ledare 

för institutionerna involverade i ekonomistyrning. Vår ambition var att intervjua samtliga 

prefekter, men på grund av olika anledningar kunde vi inte genomföra intervjuer med samtliga. 
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Vid dessa tillfällen fann vi ersättare med likvärdig kunskap och insikt om systemet på de 

berörda institutionerna.  

2.2.2.2 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

Vid utformningen av våra intervjufrågor utgick vi från fyra breda huvudområden, som 

tillsammans täcker in vårt problemområde. Då respondenterna har olika kunnande inom 

företagsekonomi och vi inte visste hur villiga de var att prata om styrningen, hade vi flera 

förberedda underfrågor inom varje område för att på så sätt säkerställa att vi fick in tillräcklig 

data. Underfrågorna var bara tänkta att användas om de inte svarade på dem när de fritt 

berättade om huvudfrågan. Vi utformade frågorna på ett semistandardiserat sätt.27 Detta 

innebär att större delen av frågorna var förutbestämda, vi visste vad vi ville ha svar på, men de 

kunde även kompletteras med följdfrågor. Vår önskan vid intervjuerna var att respondenterna 

skulle tala så fritt som möjligt om varje område, därför använde vi en blandning av strukturerad 

och fri intervju. Vi ville behålla intervjun inom styrningsområdet och få fram deras åsikter. 

Därför valde vi kombinationen av fri och strukturerad intervju. Vår uppsats utgår från att de 

olika respondenterna har skilda uppfattningar och därför var det än viktigare med 

kombinationen. Intervjuerna försökte vi styra från ren utfrågning mot ett samtal, detta för att vi 

ville få reda på vad de tyckte och inte få fram uppradningar av korta pålästa svar.28 

Intervjufrågorna finns som bilaga. 

 

Vid en del av intervjuerna blev samtalet tidsmässigt något hoptryckt. Under den tid vi gjorde 

vår undersökning var respondenterna väldigt upptagna med avslutning av pågående läsår, samt 

förberedelser inför nästa läsår. Vid kontakt med respondenter angav vi att intervjuerna kom att 

uppta maximalt en timme. Utfallet var att samtliga intervjuer utom en höll sig inom angiven 

tidsgräns. 

 

För att dokumentera intervjuerna använde vi oss av bandspelare, vilket samtliga respondenter 

gick med på. Under intervjuns gång fördes även anteckningar för att behålla kontrollen över 

vilka frågor vi fått svar på. Detta sätt underlättade vår sammanställning och ökade vår 

möjlighet att finna citat. Bandinspelningen säkerställde att vi fick med allt som sades under 

27 Lundahl & Skärvad, 1999 
28 Lundahl & Skärvad, 1999 
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intervjun. Sammanställningen genomfördes omedelbart efter varje intervju, då vi fortfarande 

hade samtalet färskt i minnet. 

 

Vid intervjuerna utsåg vi en av oss som huvudansvarig för styrningen av intervjun. Denna roll 

växlade från gång till gång för att vi båda skulle lära oss att hålla en intervju. Vi hade som mål 

att båda skulle medverka vid samtliga intervjuer men på grund av en opåverkbar krock i 

intervjutillfälle, var vi tvungna att vid ett tillfälle dela på oss. Vi ansåg det viktigt att båda 

skulle medverka vid intervjuerna för att komplettera varandras följdfrågor. 

 

Vår första intervju valde vi att hålla med prefekten för vår egen institution, Institutionen för 

Ekonomi och Management. Detta dels för att han är vår prefekt och dels för att han är kunnig 

inom området. Denna intervju såg vi som en sorts provintervju, men den ingår även i det 

empiriska materialet. Efter intervjun bad vi om en åsikt kring våra frågor och fick då reda på att 

de täckte det problemområde vi eftersökte. Inför denna intervju hade vi även haft en 

genomgång av frågorna tillsammans med våra handledare. 

 

Anledningen till att vi använde oss av personliga intervjuer som teknik för 

informationsinsamling är dess många fördelar. Då det är respondenternas uppfattning kring 

effekterna av resultatstyrning, som vi var ute efter kände vi att personlig intervju var 

nödvändig. Den personliga kontakten med innehållande dialog kändes viktig för att fånga deras 

uppfattning. Sättet som vi strukturerade frågorna på, möjliggjorde också att få reda på deras 

uppfattning. Om vi använt fasta svarsalternativ eller standardiserade frågor, hade vi missat en 

stor del av deras uppfattningar. Vi ansåg att en viktig del av vår undersökning var just deras fria 

svar. Nackdelen med vårt sätt att intervjua är att det alltid föreligger en risk att vi påverkade 

respondenten. Denna risk ökade då vi vid ett flertal tillfällen fick förklara begrepp och det är 

inte omöjligt att vi vid dessa tillfällen har påverkat respondenten åt ett eller annat håll. Vi var 

redan innan intervjuerna medvetna om denna risk och därför försökte vi förklara begreppen, 

utan att lägga några värderingar i dem.29 

 

Utöver intervjuer med representanter för de olika institutionerna har vi även haft 

återkommande kontakt via samtal och mail med ekonomichefen vid BTH för att få 

29 Lundahl & Skärvad, 1999 
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bakgrundsinformation och upplysningar, men även för att få en syn på området från en annan 

nivå.   

2.2.3 Trovärdighet 
Efter att noggrant ha utformat våra huvudområden med underfrågor kände vi oss säkra på att de 

täckte in vårt problemområde. En del av intervjuerna blev tidsmässigt något komprimerade 

men vi anser inte att det påverkade utfallet av intervjun. Vi valde i det fallet att lyfta fram de 

mest centrala delarna. 

 

Respondenterna kan ha uppfattat våra frågor på olika sätt, vilket kan bero på att deras 

kunskapsnivå gällande företagsekonomi skiljer sig åt. Detta har vi försökt åtgärda genom att 

förklara begrepp vi använt på ett begripligt sätt. 

2.2.4 Datasammanställning 
Alla intervjuer sammanställdes skriftligt med viss selektion. På grund av tidsbrist har vi endast 

sammanställt de delar som vi ansåg relevanta för undersökningen skriftligt. Våra intervjuer 

bestod till stor del av att respondenten talade fritt om vissa områden och därför blev materialet 

väldigt stort. Efter att ha sammanställt alla bandintervjuer hade vi ett omfattande textmaterial 

att bearbeta. Vid sammanställningen utgick vi från våra fyra huvudområden. Intervjumaterialet 

var till viss del osystematiskt då vissa frågor kom tillbaka flera gånger under intervjun. För att 

organisera materialet och möjliggöra en vidare behandling, var vi tvungna att strukturera upp 

empirin i våra fyra områden. Detta bearbetade material användes sedan vid vår analys. 

2.2.5 Tillvägagångssätt vid analys 
Efter att ha sammanställt vår empiri påbörjade vi vår analys av vad vi sett. Detta genomfördes 

genom att gruppera vår empiri till respektive huvudområde, och sedan studerade vi teorin 

parallellt med empirin för att se vilka kopplingar som framkommit vid BTH. En del av empirin 

användes inte vid vår analys, då vi på grund av den korta tid vi undersöker BTH, inte kan ta 

upp allt. Vi har försökt att välja ut de områden som vi finner mest intressanta och talande för 

uppfattningarna vid de olika institutionerna. 
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3 TEORI OCH BEGREPPSUTREDNING 

I detta kapitel tar vi upp de teorier som vi använt i vår studie, samt i den senare delen finns en 

begreppsutredning över begrepp som vi anser behöver en förklaring. 

3.1 MÅL- OCH RESULTATSTYRNING AV HÖGSKOLOR 

Vid inrättande av resultatenheter delegeras beslutsfattande till lägre nivåer i organisationen, där 

relevant information om intäkter och kostnader finns. Beslutsvägar förkortas vilket förbättrar 

kvaliteten på besluten samt fokuserar på lönsamheten. Samtidigt med decentraliseringen ökar 

kraven på resultatinformation för att kunna styra verksamheten.30 

 

Den interna styrningen vid varje lärosäte i Sverige ser olika ut och måste anpassas efter varje 

högskola, dock har riksrevisionsverket satt upp viktiga förutsättningar för att 

resultatredovisningen skall vara rättvisande och de återfinns i:31 

- den interna styr- och uppföljningsprocessen (planering, budgetering och 

uppföljningsrutiner). 

- strukturella förhållanden såsom informationssystem och organisation. 

Trots att den interna resultatstyrningsprocessen kan utformas olika vid lärosätena har 

Riksrevisionsverket satt upp sex krav som processen bör innehålla i en decentraliserad 

högskoleverksamhet. Dessa sex är:32 

- Att ledningen, planering, budgetering och uppföljning omfattar all verksamhet, oavsett 

finansiering. 

- Att alla resultatenheter bidrar till att täcka de gemensamma kostnaderna. Det finns en risk 

att inte kostnaderna fördelas jämnt, då det ofta är svårt att mäta nyttjandet och istället 

fördelas det efter olika modeller. 

- Att verksamheter och ekonomi kopplas samman under processens olika moment.  

- Att framtagandet av underlag för resultatredovisningsdokument sker i ett sammanhang med 

den löpande resultatuppföljningen. 

- Att uppföljning sker löpande under året. 

30 Anthony & Govindarajan, 2000 
31 RRV 1996:43 
32 RRV 1996:43 
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- Att uppföljningen bör ta fasta på dels vilka prestationer som uppnåtts, dels andra väsentliga 

faktorer som till exempel sökandetrycket. Därigenom möjliggörs i tillämpliga fall en 

omfördelning av resurser. 

Enligt regler för högskolornas årsredovisningar skall samtliga kostnader fördelas mellan 

verksamhetsgrenar och resultatområden. I praktiken innebär det att verksamhetsgrenarna, 

utöver sina särkostnader, även skall belastas med sin andel av kostnader för gemensamma 

funktioner. De gemensamma kostnaderna finns på central-, fakultets- och institutionsnivå och 

de utgör en betydande del av totalkostnaden. Det finns olika modeller för att göra dessa 

kostnader synliga för institutionerna och lärosäten använder olika kombinationer av dessa. En 

teknik som kan användas är att man på central nivå redan i planerings- och budgetfasen för en 

resursfördelning, som inkluderar de beräknade kostnaderna för vissa gemensamma ändamål 

som lokaler, bibliotek och central förvaltning. Fördelningen av dessa görs sedan med 

fördelningsnycklar. Mottagarna åläggs samtidigt att under året bidra med motsvarande belopp. 

Den centrala nivån fastställer ekonomiska ramar för institutionerna för den direkt 

anslagsfinansierade verksamheten och efter avdrag för gemensamma kostnader fördelas de 

beräknade grundutbildningsmedlen per institution med hänsyn till utbildningsområde, HST och 

HPR. När de ekonomiska ramarna har fastställts är det upp till den enskilda resultatenheten att 

inom givna ramar genomföra planerad verksamhet. Ambitionsnivån för den löpande 

ekonomiska uppföljningen inom den enskilda institutionen sker utifrån prefektens och 

ekonomiadministratörens egna valda ambitionsnivå.33 Det finns signaler om att tid och kostnad 

för administration i relation till utbildning och forskning har ökat. Det föreligger här en stor 

risk för effektivitetsproblem om en onödigt stor del av resurserna används till administration, 

istället för huvuduppgifterna som är utbildning och forskning.34 

3.1.1 Styrning och påverkan 
Varför en verksamhet bedrivs på det ena eller andra sättet, eller leder till ett visst resultat, beror 

naturligtvis på en mängd faktorer och komplicerade samband. En del kan förklaras av 

medvetna insatser i syfte att påverka, medan annat får hänföras till speciella omständigheter 

och förutsättningar som ramar in och betingar verksamheten. Den förra kategorin brukar kallas 

styrning och den senare för påverkan. Det som här kallas påverkansfaktorer återfinns både 

inom en organisation eller system som i den omgivande miljön. Kännetecknande är att dessa 

33 RRV 1996:43 
34 RRV 1996:43 
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faktorer endast i begränsad omfattning, eller inte alls, kan påverkas av de inblandade aktörerna. 

Det kan till exempel gälla verksamhetens karaktär, marknadssituationen eller omgivningens 

förväntningar och krav. 

 

Med styrning brukar avses medvetna och avsiktliga insatser som vidtas för att påverka en 

organisations processer och resultat. Gemensamt för all styrning, oavsett modell och teknik är 

att den bygger på ett förhållande mellan en principal och en agent. Det finns en huvudman med 

en vilja och uppfattning om hur något bör vara, samt en uppdragstagare med rimlig förmåga att 

åstadkomma detta. För att styrningen skall fungera krävs kommunikation av uppfattningen 

(styr) och att man skaffar sig information om hur det är (kontrollerar). Om inte dessa 

grundförutsättningar uppfylls, desto mindre effektiv blir organisationen.35 Styrning kan bestå i 

ett stort antal, mer eller mindre formella, åtgärder och kan riktas mot vilken eller vilka delar 

som helst i effektkedjan. I styrningens teori och praktik har det sedan ganska länge pågått en 

förskjutning av tonvikten från resurser och processer mot mål och resultat. Det gäller inte minst 

styrning inom staten som allt mer handlar om mål och resultat och allt mindre om hur anslag 

får användas eller hur verksamheten får bedrivas. Ett tydligt tecken på denna utveckling är 

målstyrning. Poängen med målstyrning, eller mål- och resultatstyrning, är att man vill sätta 

resultatet i fokus, inte vägen dit. Hur väl man lyckas är beroende av personalens engagemang 

och förmåga att flexibelt lösa problem. Problemet ligger framför allt i svårigheter att mäta 

resultatet, måluppfyllelsen.36 Inom den offentliga sektorn är det oftast svårt att mäta resultatet. 

Många gånger beror det på att det är svårt att se effekten av en specifik aktivitet. Det finns en 

tendens att mäta vad som produceras, istället för vad det ger för resultat. Inom den offentliga 

sektorn förekommer det ofta flera mål, varav flera inte är förenliga. Målstyrning gör sådana 

konflikter synliga, men det är svårt att definiera tydliga och mätbara mål, vilket är en 

grundförutsättning för att målstyrning skall fungera.37 

3.1.2 Traditionell målstyrning 
Det finns en kategori av målstyrning som brukar benämnas traditionell målstyrning och den 

innebär att målen är uppdelade i hierarkier. Mål bryts ned till delmål som bryts ned till mindre 

35 RRV 1999:44 
36 RRV 1999:44 
37 Rombach, 1991 
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delmål och om delmålen uppfylls, uppfylls det övergripande målet för organisationen. Om 

denna målstyrning skall fungera krävs följande:38 

- klara mål formuleras 

- de anställda medverkar i målformuleringsprocessen 

- resultaten följs upp systematiskt 

- resultaten återförs 

- måluppfyllelse belönas 

- målstyrning har ledningens stöd 

För att komplettera dessa punkter lägger vi till målkonsistens. Mål och delmål kan komma i 

konflikt med varandra, detta är särskilt vanligt inom offentliga sektorn, och negativa 

sidoeffekter kan uppkomma. Inkonsistensen uppstår när delmål som uppfylls kommer i direkt 

konflikt med andra delmål. Enligt vissa författare har det gått så långt att målen konkurrerar 

med varandra, uppfyllandet av det ena motverkar det andra.39 

Ett kännetecken för målstyrning är att alla organisationer förutsätts ha ett mål och arbetet 

inriktas på att formulera, besluta och följa upp mot detta mål.40 Enligt teorin bör målstyrning 

fungera på detta sätt, men i praktiken har det visat sig svårt. Att formulera klara och mätbara 

mål som kan brytas ned har visat sig svårt, i synnerhet inom offentlig verksamhet. Ofta ses det 

överordnade målet som en restriktion eller ram, inom vilken underliggande mål kan fastställas. 

Den traditionella målstyrningen bör man därför betrakta som en idealtyp, som sällan eller 

aldrig tillämpas i verkligheten. 

3.1.3 Ideologisk målstyrning 
En annan variant av målstyrning är den ideologiska. Målen behöver då inte nödvändigtvis vara 

särskilt klara, precisa eller möjliga att operationalisera. Istället läggs fokus på att de ska vara 

möjliga att internaliseras av organisationens medlemmar för att på så sätt styra verksamheten. 

Då gäller det att organisationens mål sammanfaller med individernas föreställningar och 

övertygelse om organisationens syfte. Fokus flyttas från systematisk uppföljning, återföring 

och belöning till dialog, utbildning och ideologisk laddning av personalen. Ideologisk 

målstyrning kan ses som svaret på en organisation med bristande kunskap om kausala samband 

38 RRV 1999:44 
39 Rombach, 1991 
40 RRV 1999:44 
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mellan insats och effekt samt betydande svårigheter att mäta effekter. Denna situation 

förekommer ofta i offentliga verksamheter.41  

3.1.4 Samband mellan ekonomi, prestation och kvalitet 
I vår undersökning har vi utgått från att det finns samband mellan prestation, ekonomi och 

kvalitet. Sambandets utseende med de tre fokuspunkterna visar vi i figuren nedan. För att 

verksamheten skall fungera på ett tillfredsställande sätt krävs att alla delar uppnår en 

satisfierande nivå. För att mål- och resultatstyrningen skall fungera krävs att fokuseringen inte 

endast riktas på en av delarna utan att man tar hänsyn till alla tre. Grunden till denna modell 

kommer ifrån en teori om intern kontroll.42 Att den interna kontrollen fungerar är en 

förutsättning för att mål- och resultatstyrning skall fungera. Var den satisfierande nivån för 

varje fokusområde finns, faller utanför vårt syfte och vi har ingen ambition att fastställa den. 

 

3.2 RESULTATENHET 

BTH är idag uppbyggd av institutioner som är belagda med en form av resultatansvar och kan 

benämnas resultatenheter, vilket medför att ansvaret omfattar saldot mellan intäkter och 

kostnader. Inom en resultatenhet råder fullständig utbytbarhet mellan intäkter och kostnader 

samt rättigheter och skyldigheter. Den fullständiga utbytbarheten är central för en resultatenhet 

och den skapar möjligheter att agera och utrymme för förändringar. Ekonomimodellen för en 

resultatenhet är ofta utformad som en resultaträkning och på så sätt uppkommer i 

redovisningen ett resultat - positivt eller negativt. Det är av stor vikt att det diskuteras vilken 

princip som skall gälla för resultatets fördelning. Ska en återföring ske till ledningen eller får 

enheten behålla resultatet och fritt använda det under kommande verksamhetsår? Att diskutera 

41 RRV 1999:44 
42 Andersson & Persson, 1994; Ur Exarb. E-C 1999:18 

Ekonomi Kvalitet 

Prestation 
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igenom detta är av stor vikt för att förhindra otydligheter och svårigheter i ett senare skede vid 

tillämpningen av resultatenheter. Införandet av resultatenheter är ett sätt att decentralisera det 

ekonomiska ansvaret. Resonemanget kring fördelningen av resultatet berör en central del av 

decentraliseringen, nämligen hur enhetens möjligheter att påverka intäkter och kostnader skall 

bedömas. En grundprincip är att påverkbarheten skall avgöra, enheten kan inte ställas till svars 

för det ekonomiska resultatet om det förorsakats av omständigheter som inte enheten kan 

påverka. Om enheten kan visa att det är yttre omständigheter som avgjort resultat, kan de få 

kompensation från centralt håll. Denna princip kan till viss del anses logisk, men den även kan 

innebära att engagemang och intresset för att vidta förändringar och utföra ekonomiska 

analyser minskar, dessutom är ofta påverkbarhet föränderligt över tid, beroende på vilken 

information som är tillgänglig.  En annan princip, vilken är det motsatta, benämns 

ansvarsprincipen. Denna innebär att enheten är ansvarig för sitt ekonomiska resultat oberoende 

av vilka förklaringar som anges till det negativa resultatet. Inom denna styrmodell förutsätts att 

enheten vidtar alla de åtgärder som behövs för att hantera ekonomiska problem. Vilken princip 

som bör användas är olika för olika organisationer.43 Ansvaret för resultatet preciseras ofta i en 

resultatbudget som eventuellt kompletteras med en begränsad investeringsbudget44. 

 

För att skilja på olika sorters resultatenheter brukar man inom offentlig förvaltning använda sig 

av fiktiv och verklig resultatenhet. För den fiktiva resultatenheten råder inget fullständigt 

samband mellan intäkt och kostnad. Den finansieras med en schabloniserad intäkt som 

tilldelats enheten vid budgeteringen och är ett resultat av en förhandling mellan enheten och 

närmast överordnad nivå i organisationen. Enheten har även egna intäkter, om än till en 

begränsad del och är därmed att anse som en resultatenhet. Vid tillämpning av en fiktiv 

resultatenhet blir den centrala resursfördelande enhetens åtagande gentemot den lokala enheten 

tydligt. Enheten har fått ett bidrag att hålla verksamheten inom och en kraftfull styrning med 

ekonomi är en utmärkande egenskap för den fiktiva resultatenheten. Den kraftfulla styrningen 

kan få negativa konsekvenser då den egna intäkten är lägre än särkostnaden för ytterligare 

prestationer, vilket innebär att det blir olönsamt för enheten att göra mer. Modellen kan därför 

benämnas vara kontraproduktiv. För att kunna bedöma en fiktiv resultatenhets verksamhet 

43 Brorström et al, 1999 
44 Prenkert, 920506 
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krävs kompletterande analyser av prestationerna samt deras kvalitet, saknas dessa kan man inte 

ta ställning till enhetens framgång.45 

 

För den verkliga resultatenheten följer intäkterna i sin helhet volymutvecklingen. Intäkterna 

kan komma både som en vidarefördelning från organisationen eller från externa källor. Om 

intäkterna kommer internt sker det dock på ett sätt så att enheten får ersättning per prestation 

som utförs, inte genom schablon. Fokuseringen inom den verkliga resultatenheten är på 

prestation och produktivitet, genom att relatera samtliga intäkter till prestationer. Modellen 

uppmanar till en ökning av prestationer och därigenom även till en förbättrad produktivitet. 

Modellen kräver fortfarande att man gör en bedömning av kvaliteten på enhetens varor eller 

tjänster. En verklig resultatenhet har inte mycket gemensamt med det som inom 

företagsekonomi benämns resultatenhet (profit center).46 

 

Offentliga resultatenheter skall nå ett nollresultat. De har fått tilldelade medel som skall 

användas till verksamheten. Om en offentlig organisation gör ett alltför stort positivt resultat 

kan det bero på två saker. Den första är att de inte har uppfyllt sitt uppdrag, inte presterat 

motsvarande den ersättning de fått. Den andra är att ersättningsbeloppet är för högt.47  

 

Vi definierar en resultatenhet inom offentlig verksamhet som en lokalt avgränsad enhet med 

ansvar för verksamhet, personal och ekonomi - både intäkter och kostnader. 

3.3 RESULTAT- OCH BETEENDESTYRNING 

Styrning görs främst genom att direkt påverka beteende (beteendestyrning) eller uppföljning av 

utfallet (resultatstyrning). Vid resultatstyrning är det tvunget att man kan mäta resultatet med 

mått som anses relevanta. Det styrande organet behöver dock inte känna till hur fördelningen 

av de tilldelade medlen ser ut, då det är resultatet som är det väsentliga. Vid beteendestyrning 

ska man följa de regler som finns uppsatta till punkt och pricka. Det betyder att den som styr 

har goda kunskaper om själva produktionsprocessen. I den rituella situationen utför den som 

45 Brorström et al, 1999 
46 Brorström et al 1999 
47 Anthony & Govindarajan, 2000 
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styr sina uppgifter, utan att egentligen veta om konsekvenserna av det. Den vanligaste 

styrformen är beteendestyrning.48 

 

Ett felaktigt val av styrform kan få förödande konsekvenser för organisationen. När man väljer 

måste man tänka på två saker för att få fram den styrform som är mest effektiv för den aktuella 

organisationen49. 

- Med vilken tydlighet beteende kan bestämmas 

- Hur stark målkongruensen är hos medarbetarna 

 

En viktig del inom styrning är att fatta rätt beslut. Istället för att studera ett problem noggrant 

och hitta flera olika lösningar väljer människan ofta en lösning som snabbt finns tillgänglig, är 

enkel och möjlig att genomföra.50 

3.4 BEGREPPSUTREDNING 

3.4.1 Kostnads- och intäktsbegrepp 
Det finns flera definitioner av kostnadsbegreppet och olika slags kalkyler använder olika. En 

uppdelning är hur en kostnad påverkas av förändringar i verksamhetens volym och då brukar 

man dela upp kostnaderna i fasta och rörliga. De rörliga förändras med volymen, medan de 

fasta är desamma oavsett volym, dock endast inom ett visst volymintervall. Om volymen ökar 

tillräckligt mycket, ändras även de fasta kostnaderna. En annan uppdelning, som är mer 

beslutsorienterad är sär- och samkostnader. En särkostnad är en kostnad som påverkas av en 

viss förändring, medan en samkostnad inte påverkas av förändringen. Vad som ingår i 

särkostnad varierar beroende på den aktuella beslutssituationen, men den kan vara både fast 

och rörlig. En produkts särkostnader är de kostnader som bortfaller om en produkt tas ur 

sortimentet, eller tillkommer om man lägger till en produkt. I vårt fall med BTH använder vi 

oss av begreppet särkostnad som den kostnad som tillkommer för en kurs, medan samkostnader 

är gemensamma kostnader för institutionen, till exempel administration. Dessutom finns 

högskolegemensamma kostnader. Dessa finns oberoende av antalet studenter. Begreppet 

särintäkt definieras analogt med särkostnad som den intäkt som uppstår, om man genomför en 

48 Brorström et al, 1999 
49 Brorström et al, 1999 
50 Brorström et al, 1999 
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förändring.51 I vår uppsats blir särintäkt den intäkt som institutionen får för en kurs som 

genomförs vid BTH. 

3.4.2 Avtaxering 
Högskolan får intäkter för grundutbildningen i form av anslag för HST och HPR. För att 

fördela medlen internt ut på olika institutioner, samt se till att institutionerna bidrar till de 

högskolegemensamma kostnaderna, har man valt att fördela medlen på ett sätt och det kallas 

avtaxering eller fördelning. För HST och HPR tillsammans avtaxeras drygt 50 procent, det vill 

säga att hälften av summan inte syns på institutionsnivå, utan den används till de 

högskolegemensamma kostnaderna. Begreppet avtaxering används oftast när det gäller externa 

intäkter och då är procentsatsen en annan. För grundutbildning används antingen begreppen 

avtaxering eller fördelning. 

3.4.3 Täckningsbidrag 
Vid beslut om genomförande av kurser används ofta begreppet täckningsbidrag (TB). 

Definitionen på det är: täckningsbidrag = särintäkt – särkostnad52. Täckningsbidraget för en 

kurs skall bidra till samkostnader för institutionen, samt till de gemensamma kostnaderna för 

högskolan. Enligt direktiv skall varje kurs bidra till de gemensamma kostnaderna för 

högskolan53. Täckningsbidraget skall bidra till institutionens samkostnader och det beräknas på 

olika sätt vid institutionerna. För att en kurs ska vara lönsam för en institution måste den 

generera ett resultat som täcker särkostnaden för kursen samt bidrar till institutionens 

samkostnader. Ett exempel utan exakta förhållanden illustrerar detta. Av den summan som når 

högskolan från staten går drygt 50 procent till högskolegemensamma kostnader, omkring 20 

procent till institutionens samkostnader, medan 30 procent tillfaller kursen. Det räknas inte så 

här på alla institutioner, utan detta exempel är bara för att förtydliga fördelningen.  

3.4.4 Helårsstudenter (HST) 
Helårsstudenter beräknas som: student registrerad på en kurs * kursens poängtal/40 poäng. 

Denna siffra används för att beräkna anslaget som högskolan skall få.54 

51 Brorström et al, 1999 
52 Brorström et al, 1999 
53 RRV 1996:43 
54 Högskolans styrning, SOU 2000:82 
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3.4.5 Helårsprestationer (HPR) 
Detta begrepp står för det antal poäng som klaras under ett år som tillsammans med HST ligger 

till grund för anslaget. Det beräknas som: summa avklarade poäng på kurser och delkurser/40 

poäng.55 

3.4.6 Takbelopp 
I regleringsbrevet som kommer från utbildningsdepartementet anges antalet studenter som 

varje lärosäte bör ha. Inför varje budgetår delas ett anslag ut, som blir den ersättning som 

högskolan maximalt kan erhålla från staten. Detta maximala ersättningsbelopp benämns 

takbelopp. Även om högskolan väljer att utbilda fler studenter än vad som täcks av takbeloppet, 

får de inte mer i ersättning.56 

3.4.7 Målkongruens 
En person agerar oftast i enlighet med vad som bäst uppfyller deras intresse, detta är en 

grundprincip inom socialpsykologi. Ett bra styrsystem måste därför uppmana chefer att agera 

på ett sätt som både uppfyller deras och organisationens intresse, chefens mål skall vara 

konsistenta med organisationens som helhet. Om ett system uppmanar chefen att hålla nere 

kostnaderna, ofta på bekostnad av kvalitet, blir det en snedstyrning och målkongruens uppnås 

ej. Brister i målkongruensen kan leda till suboptimering inom organisationen.57 Inom 

högskolan gäller det att få institutionernas mål att sammanfalla med de för hela organisationen. 

3.4.8 Myndighetskapital 
Som statlig organisation får högskolan behålla en del av sitt kapital, i dagens läge är det tio 

procent av den totala omslutningen. Detta benämns myndighetskapital och det överförs som 

ingående balans nästkommande år utan särskilt tillstånd från regeringen. Överstigande del skall 

återbetalas till departementet eller kan högskolan ansöka om särskilt tillstånd för att få behålla 

överstigande del. Detta kapital kan den statliga myndigheten använda till investeringar och 

utveckling av sin verksamhet. BTH har valt att låta institutionerna behålla en del av sitt 

myndighetskapital, för att kunna genomföra investeringar och utveckla verksamheten. 

55 Högskolans styrning, SOU 2000:82 
56 Högskolans styrning, SOU 2000:82 
57 Anthony & Young, 1993 
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3.4.9 Budgetprocess 
En budget är en förutsägelse om framtiden och är på så sätt lik en prognos, men till skillnad 

från en prognos, är budgeten kopplad till någon form av ansvar58. En definition av budget kan 

vara: ”ett handlingsprogram uppgjort på grundval av klart uttalade antaganden och uttryckt i 

ekonomiska termer”59. Även om en organisation inte anser sig behöva en budget, är själva 

budgetprocessen av stor betydelse. Personalen blir medveten om de ekonomiska sambanden i 

organisationen.60 Budgetering kan, om rätt skött, vara ett starkt styrinstrument i en 

organisation. Budgeten har ett planeringssyfte, att i förhand bedöma vad som kan tänkas hända 

och anpassa sig efter det. Budgetering är också viktigt för att samordna delar i organisationen, 

fördela resurser och för kontroll av verksamheten61. Budgetering har kritiserats under lång tid 

med fokus på att det leder till anslagstänkande och att de anställda känner sig tvingade att 

förbruka sitt anslag under innevarande år för att inte få minskat anslag året efter62. Många anser 

också att budgetering är en fara i och med att man vid budgetuppföljning reagerar på 

avvikelser, medan det skulle vara bättre att man agerar när nya möjligheter till framgång 

uppstår63. Att budgetering trots all kritik finns kvar, visar att den måste ha värdefulla 

egenskaper64. 

 

Tre syften med budgetering som vuxit fram sedan 1970-talet är enligt Arwidi och Samuelsson: 

Åtagande, att ledningen accepterar att delegera ansvar på grundval av de prestationer som 

budgeteras och den verksamhetsansvarige åtar sig att klara denna budget. Motivation, budgeten 

skapar olika slags mål och förväntningar att uppnå. Kommunikation, budgeteringen ger ett 

konkret bidrag till informationsutbytet mellan avdelningarna eller mellan ledning och 

verksamhetsansvarig. Under de senaste decennierna har fokus flyttats från budgetdokumentet 

till processen kring det. 65 

 

Ett viktigt avgörande att ta ställning till, är budgetens föränderlighet under året. Det finns tre 

varianter – fast, reviderad och rörlig. Den klassiska budgeten är fast, den läggs en gång om året 

58 Greve, 1996 
59 Bergstrand & Olve, 1988, sid 10 
60 Bergstrand, 1993 
61 Svensson & Svensson, 1995 
62 Bergstrand, 1993. 
63 Svensson & Svensson, 1995 
64 Bergstrand, 1993 
65 Svensson & Svensson, 1995 
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och kompletteras med kvartalsvis eller tertialvis utarbetade prognoser. Den reviderade 

budgeten omarbetas med planerade mellanrum för den del av året som återstår. Detta ger en 

bättre anpassning av budgeten till det verkliga händelseförloppet. Den rörliga budgeten liknar 

den reviderade, med den skillnaden att vid varje omarbetning gör man upp en ny budget för ett 

år framåt.66 

 

För att organisera budgetuppställandet används främst två metoder, som i sin renodlade form 

kan ses som ändpunkter på en skala, nedbrytningmetoden och uppbyggnadsmetoden. Vid 

nedbrytningsmetoden anger ledningen målsättning och huvudlinjerna i det blivande 

budgetdokumentet. Budgeten delas sedan upp i delbudgetar som enheterna kritiskt granskar 

och därefter fastställer ledningen budgeten efter eventuella omarbetningar. Denna metod har 

vissa brister vad gäller att motivera de anställda, men ledningen kan försäkra sig om att 

organisationen utformar en budget som överensstämmer med ledningens ambitioner. Vid 

uppbyggnadsmetoden tar ledningen initiativet och anger de allmänna förutsättningarna för 

budgetarbetet. Budgeten delas upp i delbudgetar som görs av budgeterare vid varje enhet. 

Dessa sammanställs sedan till en totalbudget som skall godkännas och fastställas av ledningen. 

Denna metod är demokratisk och ger de anställda möjlighet att lämna synpunkter, innan 

budgetens huvuddrag är fastställda. Processen är tidskrävande och det finns en risk att den 

slutliga budgeten dåligt överensstämmer med ledningens ambitioner. I praktiken används ofta 

en mellanform av de båda metoderna och på så sätt kombineras det bästa ur de båda metoderna. 

Det finns också ett tredje sätt att budgetera, iterativ budgetering. Vid denna metod bearbetas 

budgeten i flera varv för att successivt förbättra precisionen i gjorda bedömningar. Ur teknisk 

mening ger det ett utmärkt planeringsverktyg, men det kan verka motivationshämmande, då det 

kan uppfattas som att budgeten aldrig blir färdig.67 

 

Inom offentliga organisationer, högskolevärlden, förändras budgeten mellan två år vanligen 

förhållandevis lite. Som förklaring till detta anges ofta att verkligheten är så pass komplex att 

en koncentration till ett begränsat antal frågor är nödvändig om arbetet inte ska bli kaotiskt. För 

att kunna fatta beslut om en budget är det då rimligt att utgå från föregående års budget. 

Budgeten blir inkrementalistisk, det betyder att föregående års budget används som 

66 Bergstrand, 1993 
67 Bergstrand, 1993; Greve, 1996 
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utgångspunkt och marginella tillägg görs.68 För högskolan är budgetprocessen och den slutliga 

budgeten till stor del beroende av regleringsbrevet och antalet sökande. De måste ta hänsyn till 

sökandetrycket för att budgeten skall bli realistisk. 

68 Brorström et al, 1995 
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4 BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 

Källor till detta kapitel är de interna dokumenten vid BTH, olika informationsmaterial samt 

intervju och samtal med ekonomichefen vid BTH. 

4.1 VERKSAMHET 

Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola som bildades 1989. Högskolans verksamhet 

grundar sig på tre delar som kan liknas vid de tre benen på en trebenspall, nämligen 

grundutbildning, forskning och extern verksamhet. Den största verksamhetsdelen är 

grundutbildningen, men även de andra delarna är viktiga, det krävs en balans mellan alla delar 

för att pallen skall stå stabilt. Högskolans verksamhet mål- och resultatstyrs från 

utbildningsdepartementet, medan den interna organisationen med mål- och resultatstyrning på 

institutionsnivå är vald av styrelsen för högskolan. Denna uppsats är inriktad på 

grundutbildningen, dels på grund av omfånget, men även då sättet att styra forskning och 

extern verksamhet fungerar på ett annorlunda sätt. Vi kommer dock att ta upp forskning och 

den externa verksamheten kort i ett kapitel nedan.  

4.2 ORGANISATION OCH STYRNING 

Samtliga högskolor i Sverige är statligt styrda, och de styrs av regleringsbrevet. I detta anges 

mål för verksamheten samt inom vilka områden verksamheten skall bedrivas. Läsåret 1993/94 

infördes mål- och resultatstyrning av Sveriges högskolor och universitet. Styrningen av 

högskolan via regleringsbrevet har vi nämnt i inledningen av denna uppsats, men den kan 

sammanfattas som följer: 

I regleringsbrevet tilldelas högskolorna anslag för grundutbildning, forskning och 

forskarutbildning. I brevet framgår tre mål som högskolan skall uppfylla. 

Mål 1 Antal magister-, kandidat- och yrkesexamina som skall uppnås under en viss 

tidsperiod. 

Mål 2 Minsta antalet helårsstudenter både totalt och inom vissa områden, idag är det 

inom N/T som anges specifikt. HST inom N/T kan bytas ut mot fler studenter 

inom andra utbildningsområden. 

Mål 3 Ramanslagets storlek som får disponeras av högskolan 
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På vilket sätt högskolan väljer att organisera sig internt är upp till varje lärosäte. BTH har valt 

en väg med att behålla flera funktioner centralt, men samtidigt decentraliserat ansvar för 

utbildningen till institutionerna. Högskoleledningen och stödenheterna ingår i de 

högskolegemensamma kostnaderna och de finansieras av HST och HPR. Bland de 

högskolegemensamma kostnaderna återfinns också lokalkostnader, datasystem, telefoni och 

andra stora kostnader för högskolan.  

4.2.1 Ledning 
Högskolestyrelsen är ytterst ansvarig för högskolans verksamhet, samt att verksamheten drivs 

mot fastställda mål. Styrelsen består av rektor, representanter för kommuner och näringsliv, 

studenter, personal och fackliga representanter. På denna nivå fattas beslut om till exempel 

högskolans mål och strategiplaner.  

 

Rektorn fungerar som verksamhetens VD och utses av regeringen på ett förordnande som 

gäller i fyra år. För den operativa styrningen av verksamheten bildar rektorn tillsammans med 

prefekter och enhetschefer en ledningsgrupp. Som ytterligare stöd i styrningen av 

verksamheten har rektorn en central förvaltningsenhet (se stödenheter) som även är stödjande 

för institutionerna.  

4.2.2 Institutioner 
BTH är uppdelat på åtta institutioner: 

- Arbetsvetenskap och Medieteknik, IAM – utbildningsprogram inom arbetsvetenskap samt 

medieteknik.  

- Ekonomi och Management, IEM – utbildningar inom ekonomi med fokus på 

informationsekonomi.  

- Fysisk Planering, IFP – utbildar studenter inom fysisk samhällsplanering.  

- Humaniora och Samhällsvetenskap, IHS – grundutbildning inom engelska, svenska, 

litteraturvetenskap, historia, psykologi, sociologi, och pedagogik.  

- Hälso- och Naturvetenskap, IHN – naturvetenskapliga utbildningar främst fysik och 

matematik samt vård- och folkhälsovetenskap. 

- Maskinteknik, IMA – maskinteknikutbildning med inriktning på produktutveckling. 

- Programvaruteknik och Datavetenskap, IPD – högskolans största institution med 

utbildningsprogram inom till exempel programvaruteknik och datavetenskap. 
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- Telekommunikation och Signalbehandling, ITS – brett ämnesansvar inom elektroteknik 

samt flera program på kandidat- och magisternivå. 

 

Samtliga institutioner är belagda med en form av resultatansvar, vilket innebär att de är ålagda 

att generera intäkter som täckning för dess kostnader. Som ansvarig för respektive institution 

finns en prefekt. Prefekten väljs för en tidsperiod av och ur kollegiet. Efter tidsperiodens 

utgång återgår oftast prefekten till kollegiet. BTH har som mål att samtliga prefekter skall ha 

doktorerat inom sitt område, men det målet uppfyller man inte fullt ut idag. Till sin hjälp vid 

institutionerna har prefekten en administration vilken består av ekonomer och administratörer. 

Hur stor denna administration är beror på institutionens ekonomiska situation, då den skall 

täckas av kursernas täckningsbidrag. Som ytterligare stöd kan de centrala enheterna användas 

för olika tjänster. Institutionernas ekonomiska situation skiljer sig kraftigt och en stor del av det 

beror på den stora skillnaden i intäkter per student. Intäkten beräknas som en summa omräknad 

till antalet registrerade helårsstudenter samt helårsprestationer (se resursfördelningskapitlet). 

Hur stora intäkterna för en institution blir är därmed beroende av dess prestationer. När 

intäkten för HST och HPR når institutionen har man från centralt håll redan gjort avdrag för 

högskolegemensamma kostnader. Intäkten på institutionen skall täcka de särkostnader som 

kursen medför, samt helst bidra till att täcka institutionens samkostnader. Inom institutionen är 

det till stor del fritt att fördela medlen inom institutionen, välja om de ska gå till kurser, vilka 

kurser, eller administration. Det enda som begränsas är att medel för grundutbildning måste 

användas till grundutbildningen, det får inte fördelas mellan de olika verksamhetsområdena 

utan begränsningar. Hur de olika institutionerna gör, skiljer sig kraftigt. De institutioner med 

lägre intäkter har till större del fört ner resultatansvar på varje kurs, då det inte finns utrymme 

för negativt resultat. På andra institutioner räknar man mer på institutionens resultat än kursens 

och helheten skall nå ett nollresultat eller något positivt. 

 

Institutionernas resultat sparas och följer med som ingående balans i budgeten nästföljande år. 

Det gäller både om det är positivt eller negativt. Det positiva resultatet får till viss del behållas 

av institutionerna om det inte totalt överstiger 20 procent av institutionens omslutning. Detta är 

en förändring sedan föregående år, då delen institutionerna fick behålla själva endast var tio 

procent. Detta är institutionernas del av myndighetskapitalet (se begreppsutredning). 
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4.2.3 Stödenheter 
BTH har valt att decentralisera ut ansvar på institutionerna, men har behållit en del funktioner 

centralt. På en högskola finns det många stora fasta kostnader som de valt att behålla centralt 

och använda sig av det resursfördelningssystem de har. De enheter som finns benämner vi 

tillsammans som stödenheter och det är följande: 

- Bibliotek  - Datorenhet 

- Externa Relationer - Förvaltning med bl.a. ekonomi, marknadsföringsavdelning  

- Learning Lab - Centrum för elektronisk säkerhet 

- Blekinge Yrkeshögskola - Center för territoriell utvecklingsplanering 

 

Dessa enheter är belagda med budgetansvar. De får en budget och varje avdelning skall hålla 

sig inom budgetens ramar. Datorenheten har ett basutbud av tjänster som ingår för varje 

institution, men om de vill kunna använda sig av ytterligare tjänster får institutionen via 

interndebitering betala för dem. Den centrala förvaltningen innehåller de delar som inte är 

decentraliserade till exempel en marknadsföringsavdelning, ekonomiavdelning och 

antagningsenhet. Dessa funktioner har BTH valt att behålla centralt för att vinna 

samordningseffekter. Kostnaden för dessa stödenheter finansieras till stor del av intäkter för 

grundutbildningen. När intäkten för en HST eller HPR kommer till högskolan, kommer den till 

den centrala förvaltningen, där görs ett avdrag enligt schablon för högskolegemensamma 

kostnader och sedan skickas resterande del vidare till respektive institution.  

4.3 RESURSFÖRDELNING 

För varje student får högskolan intäkter uppdelat på två saker, HST och HPR. Det belopp man 

får för varje HST och HPR från utbildningsdepartementet är inget högskolan kan påverka. Det 

fastställs i det årliga regleringsbrevet. Högskolans intäkter är däremot starkt beroende av vad 

institutionerna presterar, hur många studenter som klarar sina kurser. När medlen kommer till 

den centrala förvaltningen, fördelas de ut enligt vedertagna fördelningsprinciper. HSJT-kurser 

får klart mindre medel, relationen är 1:2,8, mot N/T-kurser. Anledningen till det är att staten 

under senare år har genomfört en satsning på de områdena och ger mer medel då de kräver mer, 

och dyrare, utrustning. BTH har valt att internt ändra denna fördelning något, att minska 

relationen, och använder sig av relationen 1:2,0 istället. N/T-kurser får med andra ord idag 

dubbelt så mycket som HSJT-kurser i den interna fördelningen. I tabellen nedan finns beloppen 
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redovisade. Till vänster finns de belopp som högskolan får från utbildningsdepartementet och 

till höger finns de belopp som institutionerna får som intäkt när de driver en kurs inom 

respektive område.  

 

 Från 

departementet 

  Intern 

fördelning 

  

Utb. 

Område 

HST 

(Kr) 

HPR 

(Kr) 

Totalt 

(Kr) 

HST 

(Kr) 

HPR 

(Kr) 

Totalt 

(Kr) 

Vård 37 286 34 096 71 382 8 800 23 000 31 800 

HSJT 14 704 15 394 30 098 4 200 11 500 15 700 

N/T 38 408 35 122 73 530 8 400 22 000 30 400 

Figur: Intern och extern resursfördelning 

 

Vid olika tillfällen ges kurser med inslag av både HSJT och N/T. Då använder man sig av 

procentsatsen som blandningen utgör för att fördela. Om det är 20 % inslag av N/T och 80 % 

HSJT, blir summan för en student = 20 % * N/T + 80 % * HSJT, detta multipliceras med 

formlerna för HST och HPR (se begreppsutredning).  

 

Högskolan är till stor del beroende av studenternas prestationer och i den interna fördelningen 

förtydligas det. Anledningen till att skillnaden mellan HST och HPR är större vid den interna 

fördelningen än i den externa, är att BTH vill ge institutionerna incitament att prestera. Tidigare 

fanns något som kallades strategiskt takbelopp. Det var en summa pengar som i efterhand 

betalades ut till institutionerna utöver HPR för varje student som klarade en kurs. Detta 

medförde en ökning av prestationsgraden, från att i genomsnitt 70 procent klarade kursen till 

närmare 80 procent. När det strategiska takbeloppet fanns, var den interna HPR lägre. Från och 

med i år har man tagit bort det strategiska takbeloppet och istället lagt det i HPR, 3 000 kr för 

N/T och vård samt 2 000 kr för HSJT. Fördelningen, att HPR är högre än HST, har gett en 

ökning i prestationsgraden, vilket även var syftet.  

 

För att följa upp och kontrollera antalet studenter och deras prestationer använder BTH sig av 

LADOK-systemet. I detta system läggs alla registrerade studenter in, samtidigt som alla 

resultat som studenter presterar rapporteras in. BTH har som mål att pengarna skall betalas ut 
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till institutionerna en gång varje månad via avstämningar mot LADOK, men i dagsläget sker 

det bara två gånger om året. 

 

Idag finns det ett problem inom BTH angående resursfördelningen. De institutionerna med 

högt ersättningsbelopp, ”de rika institutionerna”, blir rikare medan ”de fattiga 

institutionerna”, de med lågt ersättningsbelopp, blir fattigare. Denna klyfta mellan 

institutionerna växer för varje år som går. Vid den centrala ekonomiavdelningen håller man på 

att studera problemet för att försöka komma på en lösning. 

4.4 EXTERN VERKSAMHET OCH FORSKNING 

En stor del av verksamheten vid BTH är forskning och extern verksamhet. Dessa projekt skall 

själva bära sina egna kostnader samt hjälpa till att täcka institutionens samkostnader. Dessa 

medel avtaxeras centralt med en mindre andel än grundutbildningen för att täcka bland annat 

lokalkostnader. Avtaxeringen skiljer sig åt mellan de olika institutionerna. 

4.5 BUDGETPROCESSEN VID BTH 

För högskolan är den årliga budgeten det övergripande styrinstrumentet. Regeringens 

budgetproposition anger ramarna för det kommande budgetåret. Budgeten för institutioner, 

enheter och högskolan är en lång process. Redan i maj börjar budgeten ta form, åtminstone på 

diskussionsstadiet, då högskolan får siffrorna för sökandetrycket. Under sommaren har 

styrelsen ett internat där det diskuteras planeringsförutsättningar för kommande budgetprocess. 

Högskoleledningen har också ett internat, där det diskuteras hur man gör framöver. Detta är 

egentligen budgetprocessens första steg och diskussionen är väldigt viktig. I augusti skrivs det 

till styrelsen från den centrala ekonomiavdelningen ett budgetdirektiv. Det är ett förslag till 

styrelsen, om till exempel förändrade prislappar internt. Det är riktlinjer för kommande 

budgetprocess. Efter att beslut om budgetdirektiven är fattat av styrelsen, läggs planen formellt 

ut mot institutionerna. I praktiken är det en dialog mellan ekonomiavdelning och 

institutionernas ekonomer hela tiden. Budgetdirektivet till institutionerna innehåller även en 

tidplan med deadline om när budgeten för respektive institution eller enhet skall vara inne. 

Styrelsen skall sedan ta beslut om den totala budgeten. Ett problem har varit att den budget som 

styrelsen tar beslut på, är den totala budgeten och den innehåller även forskningsmedel. 

Tidigare har den varit en separat budget, i år är den samma, och då är det viktigt att 

institutionerna får information om forskningen så att det är med i underlaget för den totala 
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budgeten. Vid styrelsemötet i november ska budgeterna för alla institutioner och enheter ha 

kommit in och en totalbudget för hela högskolan ha upprättats. Beslut om denna budget fattas 

nu av styrelsen. Det är institutionerna som är ansvariga för att detaljbudgeten blir utförd enligt 

de direktiv som de fått. Metoden vid BTH bygger på uppifrån-ner budgetering, dock med stor 

frihet att budgetera inom direktiven. 

 

Budgeten för institutionerna följs upp centralt via resultaträkning samt rapport över hur många 

studenter och prestationer de haft. Denna uppföljning genomförs noggrant en gång varje halvår 

och översiktligt varje kvartal däremellan. Vilka kurser och program som genomförs lägger sig 

den centrala ekonomiavdelningen inte i, det sköts där kunskapen finns, ute på institutionerna. 

Däremot, vid start av nya program läggs det som ett styrelseärende. Detta för att man inte ska 

kunna starta nya program hur som helst.  

 

Hur institutionerna utformar sin budget är idag väldigt olika. Det är prefekten som är ansvarig 

för den totala budgeten vid respektive institution. Från centralt håll försöker man utarbeta 

moduler som skall kunna användas vid institutionerna. Budgetens viktigaste princip är att 

verksamhetens skall balansera. Underskott i budgeten försöker man undvika, såvida det inte 

finns en positiv ingående balans som täcker upp underskottet (se myndighetskapital i 

begreppsutredning). 
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5 EMPIRI 

I detta kapitel kommer vi att redovisa den empiri som vi har samlat in vid intervjuerna med 

representanter för institutionerna. Kapitlet är uppdelat efter de fyra huvudområden som 

intervjuerna har behandlat. Intervjuerna har genomförts som samtal kring följande fyra 

huvudområden. Efter de fyra områdena har vi en rubrik där vi tar upp övriga frågor som 

framkommit under intervjuerna som de intervjuade ville framhäva. Vid olika tillfälle i empirin 

anger vi rika och fattiga institutioner. Detta grundar vi inte på deras resultat, utan det är en 

förenkling för att skilja på de institutioner som har endast, eller en stor del N/T-kurser, vilket 

ger en högre intäkt och därmed benämns rika. Fattiga institutioner är de med en majoritet av 

HSJT-kurser. Med kursers lönsamhet menar vi att kursens särintäkter är större än dess 

särkostnader, det vill säga den lämnar ett bidrag till institutionens samkostnader. Med 

ekonomisk lönsamhet menar vi att kursen visar nollresultat eller något positivt. Tanken är inte 

att institutionerna skall göra något större positivt resultat.  

5.1 RESULTATSTYRNING 

Samtliga institutioner anser att det är positivt med någon form av resultatstyrning på 

institutionsnivå, en säger att det till och med är nödvändigt. Flera säger att det måste finnas en 

form av mål- och resultatstyrning för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt. Många 

av dem anser att det fungerar väl idag, främst är det de rika institutionerna. Vid somliga rika 

institutioner finns förståelse för att fattiga institutioner nog har det svårt. Resultatstyrning 

medför en kostnadsmedvetenhet bland de anställda som är positiv. Samtidigt är det nyttigt att 

se vilka intäkter som finns samt vilka kostnader de genererar. De flesta instämmer i följande 

citat, att det är en ”fördel och tror att det leder till ett intresse och en positiv styrning av 

verksamheten”. Dock har det framkommit från flera håll att dagens resultatstyrning inte 

fungerar tillfredsställande. 

5.1.1 Ekonomiskt fokus 
Alla institutioner nämner att det har blivit en klar förändring i fokuseringen, den har flyttats 

från utbildning till att mycket mer handla om ekonomi. Även de rika institutionerna tvingas 

idag att tänka i kostnadstermer när de planerar för verksamhetsåret och lägger budgeten för sina 

kurser. I många fall upplevs detta som positivt, eftersom ”man måste hålla koll på kostnader 
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och intäkter för att verksamheten skall klara sig”. För andra institutioner, främst de fattiga, 

upplevs det som att fokuseringen på ekonomi tagit överhanden. Åtgärder för att gagna 

verksamheten kan inte genomföras på grund av den dåliga ekonomin. Anledningen till att de 

rika nu börjar få samma problem är det minskade sökandetrycket av studenter.  

 

Vid en teknisk institution uttrycktes det ”Det är hela tiden en balansgång. Vi räknar mycket 

mer med break-even-siffror. Det är mycket mer sånt som diskuteras nu”. 

 

För de fattiga institutionerna är ekonomi något som präglar vardagen och de känner sig 

pressade av det. Studentpengen är för låg, de får inte så mycket om inte studenterna presterar 

och de har målet att gå ekonomiskt ihop. Någon institution säger att de har mål och delmål, 

men det övergripande målet är omöjligt att nå. Delmålen går att nå, men om de når det ena, 

misslyckas det andra. De ”…sitter i en rävsax”. 

5.1.2 Fara 
De flesta institutionerna anger att det föreligger en risk som uppkommer till följd av 

resultatstyrning. Den innebär att man som lärare kan bli ”lockad att tulla på gränserna” när det 

gäller kraven på studenternas prestationer. Institutionerna är väldigt inriktade på prestationer 

och en stor del av intäkten är beroende av just studenternas prestationer. De vill därför hålla en 

hög prestationsgrad. ”...det finns en fara rent kvalitetsmässigt i det här att man får betalt för 

hur många studenter man släpper igenom”. Alla anger att risken finns, men samtliga anger 

samtidigt att det inte hänt i någon större omfattning vid deras institutioner.  

 

Om man inte skulle haft styrningen inriktad på prestationer kunde effekten blivit: ”Då 

undervisar man studenter som man aldrig släpper igenom och får lika mycket pengar ändå. 

Det är inte heller bra, det är svårt, det är en liten avvägning.” Från en av institutionerna anges 

att en följd av den prestationsinriktade resultatstyrningen, som ibland drabbar dem hårt och 

försvårar planeringen, är att studenter anmäler sig och registrerar sig på kurser, som de inte har 

för avsikt att gå, för att få studiemedel. ”Om man har 20 studenter som anmält sig, så 

förutsätter man att det är 20 som ska gå den.” Apparaten inför kursen dras igång och sedan 

visar det sig att endast fyra studenter går kursen. Då får man köra kursen ändå, men med lite 

mindre undervisning eller hitta andra billigare undervisningsformer. 
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5.1.3 Fördelat ansvar och befogenheter 
Det råder delade meningar om institutionerna fått de befogenheter som krävs för att kunna 

uppfylla ansvaret. De flesta institutioner anser att det stämmer bra överens. Samtliga anser att 

de har stor frihet att fördela medel inom institutionen så länge de håller sig till samma 

verksamhetsområde. De kan själva välja om de vill anställa mer eller mindre kvalificerade 

lärare, då de på grund av utbildningsgrad har olika lön, administratörer eller satsa mer på 

utveckling av kurser. Kostnaden skall dock täckas av institutionens intäkter. 

 

Endast en institution anger att det på grund av resultatstyrningen ”fattas suboptimala beslut”, 

då institutionen med sitt resultatansvar vill se till sina intäkter och kostnader. Om kursen visar 

negativt resultat på institutionen, vill de inte genomföra kursen, men från centralt håll är man 

restriktiva med att ställa in kurser. Det blir en suboptimering, det som är bäst för institutionens 

resultat är inte det bästa för hela högskolan. Vid kurser med negativt resultat som de inte får 

lägga ner anser denna institution att man från centralt håll tar över det ekonomiska ansvaret och 

även då bör bära förlusten, men det blir institutionen som får bära den. Samma institution ger 

ett exempel, där en kurs med tre studenter är ekonomiskt olönsam för institutionen och 

genomförs därför inte. Kursen genererar i själva verket intäkter till högskolan centralt och 

borde kanske därför ha genomförts. På grund av resultatstyrningen blir det svårt att motivera 

detta, institutionen vill ekonomiskt inte ge en sådan kurs. Med det ekonomiska ansvaret följer 

att prestera ett resultat, helst noll. Här finns ett problem, institutionen måste prestera något för 

att få en intäkt, medan centralt får man den automatiskt. 

 

Dock är det en nackdel med resultatstyrning om man inte får befogenhet fullt ut. En institution 

uttrycker det: ”Man ger med hela handen, men man får ändå inte riktigt göra som man vill. 

Och det påverkar negativt och gör att man är försiktig, på gränsen till dumhet.” De anser sig 

inte ha fått de befogenheter som krävs för att klara det tilldelade ansvaret. 

5.1.4 Kursers lönsamhet 
Grundidén är att alla kurser skall vara ekonomiskt lönsamma och bära sina egna kostnader. Vid 

samtliga institutioner drivs det idag kurser som inte är ekonomiskt lönsamma av olika 

anledningar. En anledning är att de måste ge kursen då den ingår i utbildningsplanen. För en av 
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institutionerna gäller att de blir tvingade att köra kurser som ingår i de andra institutionernas 

utbildningsplaner. De känner sig också manade att kunna erbjuda en viss bredd på kursutbudet.  

 

De fattiga institutionerna räknar med resultatansvar ända ner på kurserna, medan de rikare har 

en större frihet att fördela sina medel mellan kurserna. De rikare institutionerna ser mer till att 

på hela institutionen skall resultatet bli helst noll eller positivt, medan de fattigare tittar på att 

varje kurs ska visa noll eller positivt. Detta visar sig också i deras sätt att se på lärartid. Här 

anges stora skillnader. De fattigare institutionerna räknar hårt med schablonstimmar för varje 

kurs, och det går inte att få någon extra tid. Om kursen skall gå ihop kan man tvingas till 

sänkningar i undervisningstiden. Dessa timmar tar inte hänsyn till vilken lärare som håller i 

undervisningen med avseende på tiden. En ny lärare kan behöva mer tid på sig för att förbereda 

kursen än en som kört kursen flera gånger. För de rikare institutionerna kan man, när man tittar 

till hela institutionen, fördela lärartiden där den behövs bäst. En ny lärare kan få lite extra tid 

för att förbereda sig, vissa kurser kräver mer undervisning och läraren kan då få det. Det 

samlade TB för alla kurser skall täcka lärarkostnaderna. 

 

Vad som framkommit vid samtliga institutioner är att det är väldigt ovanligt att kurser på C- 

och D-nivå är ekonomiskt lönsamma. Dessa kurser är de tvingade att ge för att kunna ge 

utbildning av hög kvalitet. Även för att överhuvudtaget kunna locka studenter, ”... vi kan ju 

inte undervisa under 20 poäng här och sedan säga att det inte är lönsamt längre så ni får byta 

skola”. Examensarbetskurserna är också dyra eftersom de i regel är belastade med mycket 

arbetstid i form av handledning. De mest ekonomiskt lönsamma kurserna är A- och B-kurser 

med många studenter. Det finns andra incitament till att ge avancerade kurser. Till exempel att 

skapa position inom ett visst område, få fram folk som kan forska senare och rekrytera blivande 

lärare. Dessa kurser går ofta med förlust, men det kan ofta täckas med en större vinst på 

grundläggande kurser. Här är också kopplingen till forskningen en stor del. Duktiga forskare 

gynnar studenterna, då de ofta undervisar som en del av sin forskartjänst. Magisterstudenterna 

är också rekryteringsunderlag för doktorandtjänster. 

 

Från centralt håll har man som princip att inte lägga ner eller ställa in kurser. Flera institutioner 

säger att det är en omständlig procedur att lägga ner en kurs och de vill helst undvika det, 

”…man försöker ha is i magen och avvakta”. Lägger man ner en kurs kan det vara svårt att 
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starta den vid ett annat tillfälle. Samtidigt har de sitt resultat att tänka på. En anger att: 

”Grundkurser med för få studenter försöker vi undvika på alla tänkbara vis.”  Kursernas 

lönsamhet krockar ofta med utbildningsmålen. Ytterligare en annan anledning till att man inte 

vill lägga ner kurser är att de på sikt kan locka fler studenter till skolan. 

”Vi försöker att vara lite försiktiga ändå och säga snarare att om det är lite färre sökande än vi 

tänkt, så kanske vi ger kursen ändå med lite mindre undervisning och kanske lite mer typ 

handledning och självstudier, istället för att stryka den helt.” 

 

Den vanligaste anledningen till att kurser är olönsamma anges vara att de har för få studenter 

samt att studentpengen är alldeles för låg. Institutionerna vill helst inte lägga ner kurser då det 

ger ”dålig good will”. Istället försöker man samköra kurser, dra ner antalet 

undervisningstimmar per poäng och tittar på andra undervisningsformer. Även de rikare 

institutionerna försöker idag öka lönsamheten i sina kurser genom att samköra dem. Tidigare 

gavs vissa kurser fyra gånger per år, nu är det bara en gång per år. Detta för att öka 

lönsamheten för respektive kurs.  

 

Resultatstyrning kan slå hårt mot institutioner som inte kan påverka sin situation. En institution 

nämner att de ger flera kurser, som är beställda av andra institutioner. Dessa kurser måste 

hållas, för att de ingår i utbildningsplanerna för de andra institutionerna. Detta kan vara både 

bra och dåligt. Det är institutionerna som får bära både eventuell vinst och förlust. Därmed 

påverkas de av de andra institutionernas studentantal. 

 

Budgetering ser olika ut vid de olika institutionerna. De flesta anser att den fungerar väl idag. 

”Vi budgeterar normalt sett för att gå på nollresultat. Det föregående året budgeterade vi ett 

negativt resultat, men då hade vi gjort vinst två år i rad, och meningen är ju inte att vi ska 

lägga pengar på hög, för då kommer staten förr eller senare att dra in de pengarna.” Samma 

institution fortsätter med att säga att om de går med vinst så försöker de använda det till bland 

annat personalutveckling.  

5.1.5 Tankar kring förbättring av utformningen av resultatstyrningen 
”Jo den fungerar nog, det har väl gjorts och har försökt, det har gett incitament att 

effektivisera sin verksamhet.”  
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”Å andra sidan har man ingen resultatstyrning, har man som det var för tio år sen, det är inte 

heller bra, då får man en väldigt ineffektiv verksamhet.” 

Dessa två citat representerar större delen av institutionernas syn på utveckling av 

resultatstyrningen, de har inte funderat på hur man skulle kunna utveckla styrningen. ”De där 

uppe lägger spelplanen och vi får anpassa oss”.  En av institutionerna har angett ett uttänkt 

förändringsförslag med en uppdelning av målen. Institutionerna skall ha akademiska mål och 

de ekonomiska målen skall finnas centralt. Det ska då finnas en dialog som liknas vid 

förhandling om resurser. Centralt brinner man för ekonomi och på institutionerna för 

utbildningskvalitet, dessa motpoler borde leda till ett bättre resultat, enligt denna institution. 

Konflikten mellan kvalitet och ekonomi kan då vändas till något positivt. 

5.1.6 Övrigt 
Från två institutioner upplevdes ett glapp mellan institutioner och stödenheter. Institutionerna 

är kraftigt resultatstyrda, medan stödenheterna är budgetenheter och skall hålla sin budget. Som 

exempel på detta anges en diskussion kring att starta nya kurser som skulle generera fler sidor i 

kurskatalogen. Institutionerna var positiva till detta då det ökar utbudet av kurser, men 

marknadsavdelningen var starkt emot, då det skulle öka deras kostnad för att trycka katalogen 

med 50 000 kronor. Det hade de inte budgeterat för och ansåg inte att de kunde genomföra. 

”Hade dessa extra sidor lett till att vi fått en student extra så hade den kostnaden varit intjänad 

för hela högskolan.” Detta visar på skillnaden i syn mellan stödenheterna och institutionerna. 

5.2 AVTAXERINGSSYSTEMET 

Att avtaxering måste finnas är alla överens om. Det finns en hel del högskolegemensamma 

kostnader som måste finansieras. Det är styrelsebeslut på att alla intäkter till institutionerna ska 

avtaxeras. Vad gäller avtaxeringssystemet kom det fram olika uppfattningar från de olika 

institutionerna. En kommentar från en institution var att ”systemet är det nog inte mycket att 

göra åt, vi behöver ju gemensamma saker som högskoleledning och antagningsenhet, bibliotek, 

marknadsföring, datorenhet och datorsalar behövs ju alltid”. 

5.2.1 Sättet att fördela summan 
”Fördelningen ut känner vi som jobbar med ekonomi att den är skev. Den ligger idag på 1:2. 

Vi får dubbelt så mycket som ekonomi och humaniora till exempel. Bakåt i tiden har man sagt 

att de tekniska utbildningarna kräver mycket mer resurser, men jag håller ju inte med om det. 
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Det är inte svart och vitt. Om man tittar historiskt ser man vilka institutioner som går back 

ekonomiskt och vilka som går plus. Det är solklart!” 

 

Avtaxeringen är en fast summa, en schablon, och den är inte förhandlingsbar vilket upplevs 

som ett problem, då ytterligare en student inte kostar förvaltningen något extra.  

 

En institution anser att visst skulle mer kunna decentraliseras, men det hade enligt dem lett till 

suboptimering. Respondenten nämner vidare att det skulle bli mer konkurrens mellan 

institutionerna rörande främst lokaler, vilket inte gynnar någon. Här tror de att det är en fördel 

att lokalplanering görs centralt och att det på så sätt kan samordnas, annars skulle det leda till 

revirtänkande.  

 

Av de institutioner vi intervjuat var det bara en som hade en idé till hur man skulle kunna 

fördela annorlunda. Det var att institutionerna skulle få hela intäkten och sedan köpa tjänster 

och lokaler av den centrala förvaltningen. Detta skulle förmodligen leda till en utveckling av 

nätbaserade kurser och då kunde man lagt mer resurser på att utveckla kurserna, alltså 

annorlunda prioriteringar. Respondenten tror dock inte att det skulle fungera på grund av 

bristen på konkurrens, de skulle då behöva möjligheten att köpa tjänsterna externt. Omkring 30 

procent av högskolans intäkt för en student når ner på kursnivå och skall där täcka kostnaden 

för kursen samt helst bidra till samkostnader. 

 

Från en institution framkom det att det var positivt som det är idag, att avtaxeringen sköts 

centralt och att medel som kommer till institutionen redan är avtaxerade. Tidigare har 

avtaxeringen skötts av institutionerna och det har vållat problem att hålla reda på om pengarna 

är avtaxerade eller inte. De flesta institutioner anser att de har bra koll på vad de avtaxeras för. 

Detta på grund av att förvaltningen varje år försöker förklara för institutionerna vad de får för 

pengarna. Under flera intervjuer framkom det dock att det var svårt att se vad pengarna som 

drogs gick till. Mycket av verksamheten som de betalade för skulle de göra själva. Det 

upplevdes som att man betalade för till exempel en marknadsföringsverksamhet, men samtidigt 

ska man på institutionen göra mycket av marknadsföringen. ”Vad betalar man då för?” På 

liknande sätt var det gällande utnyttjande av resurser, de använder inte alla resurser men måste 

betala för dem ändå. Systemet är ”inte optimalt upplagt idag”. 
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Om det skulle fördelas ut mer på institutionsnivå ser en av institutionerna en fara i att man 

skulle tappa stordriftsfördelar vid många aktiviteter. Institutionerna skulle göra egna 

hemmabyggda lösningar som skulle fungera för dem, men som inte leder till att hela BTH går 

bättre.  

5.2.2 Rimlighet 
De flesta upplevde att summan som avtaxeras är alldeles för stor, de får inte valuta för 

pengarna. De ser det som naturligt att det finns högskolegemensamma kostnader, men beloppet 

är för stort och många av kostnaderna ser man inte på institutionerna. Andra upplevde att 

summan som avtaxeras är rimlig, eller snarare de förutsatte att den var rimlig. ”Om beloppet är 

rimligt kan jag inte bedöma, det förutsätter jag att det är, de har ju folk som räknar på det.” 

 

En av institutionerna anser sig inte få de extra resurser som behövs för att utföra de uppgifter 

som tidigare låg centralt, till exempel marknadsföring av de program som finns. Den ska både 

skötas centralt, men även av institutionerna. I det fallet ansåg en institution att man har varken 

de ekonomiska eller de marknadsmässiga resurser som krävs för att kunna sköta det. I vissa fall 

finns inte heller den kunskap som krävs för att kunna sköta marknadsföringen på 

institutionsnivå. Institutionerna har dock olika uppfattningar om storleken på avtaxeringen. 

Flera av institutionerna tycker inte att avtaxeringen är rimlig, man frågar sig vad man betalar 

för egentligen. ”Det överförs arbetsuppgifter till oss utan att vi hänger med, vare sig 

ekonomiskt eller arbetsmässigt.”  

 

Avtaxeringen skall bland annat täcka datorenhetens grundutbud, vill man använda fler tjänster 

än baspaketet får institutionerna betala extra för detta. Det ifrågasätter de flesta av 

institutionerna, att det först togs ut en grundavgift och sedan fick man köpa extra tjänster. Det 

upplevdes svårt att veta vad man fick för pengarna. Vid frågan om de ansåg att de fick valuta 

för pengarna angav en prefekt att de fick valuta, men att datorenheten kunde fungera bättre. Att 

inte datorenheten fungerade väl, berodde enligt denna institution inte på folket vid 

datorenheten, utan att det var brist på folk. ”Så fort de (datorenheten, förf. anm.) har lärt upp 

en duktig människa så försvinner han ut i näringslivet.” 
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5.2.3 Risker 
Sättet att avtaxera leder till suboptimering, att suboptimala beslut fattas och att det blir för 

mycket fokus på ekonomi ute på institutionerna, enligt en av respondenterna. Institutionen får 

mer pengar för prestationer än vad de får för registrerade studenter. Vid de flesta institutioner 

har det framkommit att det är en stor risk med detta system. Lärare kan känna sig pressade att 

släppa igenom studenter som egentligen ligger under gränsen för godkänt för att på så sätt få 

mer intäkter till institutionen. Detta gynnar ingen, det enda som händer är att kvaliteten på 

utbildningarna sjunker. En stor del av styrningen hängs upp kring prestationer och studenternas 

resultat. Institutionen måste prestera för att få den större delen av intäkten. Det största 

problemet är enligt flera av institutionerna att man upplever att man får för lite för studenterna.  

5.2.4 Påverkbarhet 
Flera av institutionerna har haft synpunkter på sättet att avtaxera, samt beloppet som avtaxeras. 

Om de har fått gehör för sina synpunkter skiljer sig åt. Få anser att de har fått gehör, medan 

andra anser att de inte har fått något gehör alls. Enligt de flesta institutioner finns det idag ingen 

dialog kring avtaxeringen och fördelningen av medel. Den ligger fast. En institution upplever 

det som att när de har någon synpunkt på avtaxeringen, intar den centrala förvaltningen en 

försvarsposition, vilket är en ”naturlig mänsklig reaktion”. 

5.3 EKONOMISKA PRIORITERINGAR 

Att de ekonomiska prioriteringarna uppstår till följd av resultatstyrning är alla institutioner 

överens om. En institution anger att det är en naturlig del av verksamheten.  

5.3.1 Påverkan av resultatstyrning 
Det har under senare år blivit en stor fokusering på ekonomi vid alla institutioner, dock är vissa 

institutioner mer tvingade till prioriteringar än andra. De institutioner med en lägre studentpeng 

känner sig tvingade att göra flera prioriteringar. Följande uttalande är gjort av en rik 

institution:”Om man tittar på den här institutionen för ett och ett halvt år sedan, tror jag inte 

att det var någon som egentligen tänkte på att det fanns ekonomi i kurserna. Budgetar har 

alltid gjorts, men man har inte tänkt så.” 

 

Grundutbildningen styrs med resultatansvar ända ner på kursnivå. Varje kurs ska generera ett 

resultat, som helst ska vara positivt. För flera av institutionerna är grundutbildningen den 
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viktigaste inkomstkällan och därför prioriteras ofta den. Man räknar här med täckningsbidrag 

och det skall bidra till att täcka institutionens samkostnader.  

5.3.2 Investeringar 
Enligt en institution kan inte investeringar göras hur som helst, för större investeringar måste 

man söka tillstånd från den centrala förvaltningen. Men det råder ändå rätt stor frihet. Tidigare 

har institutionerna två gånger om året kunnat äska pengar till investeringar i grundutbildningen. 

De pengarna var avtaxerade medel som samlats i en pott och som delades ut efter behov eller 

att man angav ett syfte i äskandet. Grundtanken var att man skulle kunna bygga ut sin 

verksamhet och investera i någonting som kom utbildningen till godo förr eller senare. Från 

och med i år delas investeringspengar ut till institutionerna från centralt håll. Institutionerna får 

en summa, som inte är påverkbar för dem. En av de rent tekniska institutionerna upplevde att 

fördelningen är skev. Institutionerna med teknisk inriktning har med sin högre studentpeng 

redan fått ersättning för den dyrare utrustning, som deras utbildningar medför. Med 

investeringsbidraget får de ytterligare pengar att investera i utrustning till utbildningen.  

5.4 SNEDSTYRNINGSEFFEKTER 

5.4.1 Övertid 
Många lärare arbetar en hel del tid oavlönat, omkring 20 procent,69 och detta förekommer på 

samtliga institutioner. Det finns dock ett flertal anledningar till detta. En av dem är ekonomin. 

På hälften av institutionerna medges det att lärarna arbetar extra för att få ihop kursernas 

resultat. Detta är en direkt effekt av att de känner att de måste ge mer undervisning än vad 

ekonomin tillåter och därför bjuder de på det. Denna effekt möjliggörs av att de lärare som är 

anställda ofta blir det på grund av sitt intresse för ämnet och ofta forskar de inom ämnet. Det 

blir väldigt pressande för dem om de inte hinner med, och på grund av sitt intresse för 

utbildning och studenter leder det till att de arbetar extra. Flera institutioner angav också att 

friheten i arbetet är en stor faktor till extra arbetet. Det är inte ovanligt att lärare tar med tentor 

hem och rättar, och att de sitter kvar och forskar på kvällarna. Det är svårt att styra sådant med 

övertid, då mycket bottnar i deras intresse.  

 

Sättet att fördela arbetstimmar per kurs skiljer sig stort mellan de olika institutionerna. På de 

lite fattigare institutionerna räknas timmarna exakt per kurs och oftast via en schablon. På de 
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rikare institutionerna anger man inför en kurs hur många timmar man vill lägga på kursen och 

sedan godkänns det av prefekten. Då används medel från andra kurser för att täcka 

undervisningen i en annan. På en institution är schablonen som används för att fördela 

lärarkostnaden fast, oavsett vilken lärare som håller undervisningen. Detta är en fara i sig 

eftersom det gynnar lärare som har varit med länge och har hållit samma kurs flera gånger. Då 

genomförs kursen likadant och utvecklingen hämmas. Samtidigt blir det en väldig press för nya 

lärare som många gånger behöver mycket extratid för att kunna komma in i undervisningen och 

även för att kunna utveckla nya laborationsuppgifter. På andra institutioner anpassar prefekten 

undervisnings- och förberedelsetiden till vilken lärare det är som ska hålla lektionen. Detta 

gäller för de rikare institutionerna och där går det ofta att flytta över lite medel från de andra 

kurserna. Man använder TB från de kurser med positivt resultat för att utveckla sina kurser. 

Alla lärare vill ju dock väldigt mycket med sina kurser och ibland får de sänka ambitionsnivån.  

5.4.2 Övriga effekter 
En snedstyrningseffekt som framkommit vid samtliga intervjuer är att resultatstyrningen har 

medfört att alltför mycket fokus har flyttats över på ekonomi och ekonomiska frågor. Tidigare 

kunde lärare koncentrera sig på att syssla med utbildning av studenter men nu måste de även 

intressera sig för vilka resurser som är nödvändiga. Detta hämmar utvecklingen av kursen då 

det tar för mycket tid att utveckla kursen och tiden omsätts till kostnad för kursen.  

 

Det ekonomiska fokus som institutionerna har leder också till att det inom vissa institutioner 

blir mycket ”traditionellt plugg” för studenterna och det gynnar inte utvecklingen av kursen. 

5.4.3 Konflikt mellan ekonomiska och icke-ekonomiska prioriteringar 
Det förekommer enligt flera institutioner ofta en konflikt mellan de ekonomiska 

prioriteringarna och de icke-ekonomiska prioriteringarna. Den mest omnämnda är att lärarna 

ofta har en ambitionsnivå som inte är rimlig att nå med den ekonomi man har. Vissa 

institutioner tycker dock att det balanserar rätt bra mellan de ekonomiska och de mer 

utbildningsmässiga aspekterna, och de har inte upplevt att ekonomin har tagit överhanden. En 

av de fattiga institutionerna anger att kursutvecklingen blir klart lidande av resultatstyrningen. 

Det finns ingen möjlighet att utveckla kurserna när de samtidigt skall generera ett resultat. Här 

tappar man också en hel del av kvalitetsaspekterna. En liknande risk som framkommit från en 

del av institutionerna är att risken finns att ekonomistyrningen leder dem till att anställa lägre 
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kvalificerade lärare. Som en institution uttrycker det, ”det är lättare och billigare att anställa 

en gammal student som lärare året efter och som kör kursen på exakt samma sätt”. Detta är 

ekonomiskt, men utvecklingen av kursen hämmas dramatiskt. De säger att det inte händer, men 

det ”kliar i fingrarna”.  

5.5 ÖVRIGT SOM FRAMKOMMIT UNDER INTERVJUERNA 

Från ett par institutioner fick vi indikationer på att sättet att tillsätta prefekter som BTH har valt 

kan bidra till en del av problemen, det anges dock något skilda anledningar. Båda är överens 

om att, i och med att prefekterna utses av kollegiet vid institutionen och efter sin tid som 

prefekt skall återgå till att vara en del av kollegiet kan en del frågor vara svåra att ta tag i. Flera 

av frågorna för en prefekt är tuffa beslut av personalpolitisk karaktär. Avvägningen mellan 

kollega och chef är väldigt svår. Vidare anges det att då högskolan idag har blivit mer 

”business” kanske det skulle ha varit bra om de som styr institutionerna också varit ”proffs 

inom management”. Prefekterna vid de olika institutionerna idag är duktiga inom sitt område, 

men är inte proffs inom management. En tredje synpunkt som framkommit är, då det är en liten 

högskola, finns det ett relativt litet antal som har doktorerat och högskolan har som mål att alla 

prefekter skall ha doktorerat inom sitt område. Om man då utnyttjar de få doktorerade man har 

till ledningsuppgifter, tappar man en hel del kompetens inom utbildningen.  

 

Någon institution tycker att andelen disputerade lärare som är aktiva forskare har minskat och 

det är en fara. De är dyrare som lärare, men det håller kontakten med forskning vilket är 

mycket viktigt. Man försöker motarbeta det med sunt förnuft, men frestelsen är stor att anställa 

billigare lärare med dagens ekonomi.  
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6 ANALYS 

I detta kapitel analyserar vi vår empiri. Vi delar in kapitlet i tre områden, som vi försöker 

analysera empirin utifrån. Dessa tre områden är fristående huvudpunkter vi sett, men de är ändå 

nära sammankopplade. För att analysera vår empiri, har vi använt de teorier som finns 

upptagna i kapitel tre. Sist i kapitlet kommer en sammanknytning av analysen. 

6.1 SNEDSTYRNING 

Vid vår studie av BTH har det framkommit flera tecken på att det finns tendenser till 

snedstyrning, till följd av mål- och resultatstyrning av institutionerna. Den genomgående 

effekten vi sett, och som vi tar upp i samtliga nedanstående delar, är att det vid flera tillfällen 

uppstår konflikter mellan de olika mål som institutionerna har till följd av resultatstyrningen. 

De tar sig olika uttryck och vi analyserar dem nedan. Samtliga institutioner uppger att mål- och 

resultatstyrning i grunden är en positiv styrform, som bör finnas.  

6.1.1 Målkonflikt 
Enligt befintlig generell teori inom mål- och resultatstyrning förkortas beslutsvägar samt att 

fokuseringen på lönsamhet ökar vid decentralisering. I vår undersökning ser vi tecken på den 

senare delen. Samtliga institutioner anger att fokus har flyttats från utbildning till ekonomi. För 

de fattiga institutionerna har detta fokus varat en längre tid, medan för de rika har det blivit 

under senare år. Detta upplevs av en del institutioner som positivt, medan andra upplever det 

som att de sitter i en rävsax. Från de rika anges att en orsak till detta är att sökandetrycket 

minskat, medan för de fattiga anges att studentpengen är för låg.70 

 

Vi tycker oss se att det vid BTH finns en målkonflikt. Detta är en vanlig effekt hos offentliga 

organisationer. Målinkonsistens uppstår när målen för institutionerna motverkar varandra. 

Detta syns tydligt vid BTH. Institutionerna skall gå med ett positivt eller nollresultat, kurserna 

skall täcka sina kostnader. Samtidigt skall utbildningen hålla hög kvalitet. Uppfyller man 

kvalitetsmålet är det inte säkert att man uppfyller resultatmålet. Samtliga institutioner anger att 

de har fått skära i undervisningstid och liknande för att klara det ekonomiska resultatet. De har 

fått leta efter andra, mindre lärarintensiva, undervisningsformer. Denna målkonflikt är 

70 Anthony & Govindarajan, 2000 
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återkommande under flera av intervjuerna. Särskilt tydligt är det vid de fattiga institutionerna, 

där det uppges att man har skurit rejält i undervisningen. Vid en av de fattiga institutionerna var 

denna målkonflikt extra tydlig, då de angav att de övergripande målen brydde de sig inte om, 

eftersom de var omöjliga att uppnå. De hade sedan två mindre mål, delmål, som de försökte 

uppnå, men problemet var att om de uppnådde det ena, så misslyckades de med det andra, de 

satt i en ”rävsax”. Här visar sig en tydlig form av målinkonsistens.71 

 

Här tycker vi oss se att målen för institutionerna står i direkt konkurrens med varandra. 

Uppfyllandet av det ena målet motverkar det andra. Detta kan få konsekvensen att kvaliteten på 

utbildningen sänks och det kan leda till att både högskolan och institutionerna får lägre intäkter 

i längden. Målen att uppnå antal studenter, samt prestationsgraden hos dessa, och samtidigt 

hålla det ekonomiska målet med bibehållen utbildningskvalitet, står i direkt konkurrens med 

varandra. På grund av denna konflikt mellan målen, ser vi en stor risk i att något av målen 

måste åsidosättas. Då fokuseringen på ekonomi ökat på institutionerna och fått en allt större 

betydelse, ser vi en tendens till att det förekommer sänkningar i kraven på studenterna, vilket 

innebär en kvalitetssänkning av utbildningen.72 

 

För att målstyrning skall fungera krävs att målen är klart formulerade och att de anställda 

medverkar vid målformuleringsprocessen. Här går meningarna isär något. En del upplever att 

de där uppe lägger spelplanen och de får anpassa sig ute på institutionerna, medan andra 

upplever det som att de är delaktiga vid målformuleringen och till stor del sätter sina mål själv 

på institutionen, dock inom ramarna för det övergripande målet från högskolan.73 

 

Det uppges att det finns andra incitament till att ge kurser än de rent ekonomiska. Till exempel 

måste man ge kurser på C- och D-nivå för att kunna locka studenter, fastän dess kurser enligt 

samtliga institutioner är ekonomiskt olönsamma. Ett annat exempel är att man vill ligga i 

framkant inom forskning, vilket gynnar studenterna och höjer kvaliteten på utbildningen. Bland 

magisterstudenter rekryteras framtida forskare och lärare. Dessa två exempel tycker vi är ett 

tydligt exempel på målinkonsistens, att högskolan driver för utveckling och kvalitet och att ge 

avancerade kurser, samtidigt som de avancerade kurserna alltid är olönsamma. Alla kurser, 

71 Rombach, 1991 
72 Rombach, 1991 
73 RRV 1999:44 
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oavsett nivå, avtaxeras med samma summa, vilket inte uppmuntrar till att ge avancerade kurser, 

samtidigt som det ofta är få studenter på dessa kurser. De rika har här en större möjlighet att 

täcka denna förlust med positivt resultat på grund av kurser, medan de fattiga institutionerna 

har mycket svårare, men ger kurserna ändå och väljer att få ett negativt resultat.74 

6.1.2 Fördelning 
På vissa institutioner upplevs det att en alltför stor del av intäkten försvinner. Andra anger att 

de förutsätter att den är rimlig och reflekterar inte vidare över den. Det är ofta de rika 

institutionerna som är nöjda med avtaxeringen idag, medan de fattiga mer ifrågasätter vad de 

får för pengarna. Från Riksrevisionsverket har man sett att kostnaden för administration i 

förhållande till utbildning har ökat. Det finns här en stor risk för effektivitetsproblem om en 

alltför stor del används till administration istället för utbildning. För BTH framkommer att 

fördelningen upplevs som skev av flera institutioner. Den externa fördelningen är det inget att 

göra åt, den bestäms på statlig nivå. Den interna upplevs också till stor del som opåverkbar. 

Avtaxeringen för de högskolegemensamma kostnaderna ligger fast och går inte att förhandla. 

Detta upplevs mest av de institutioner som är fattiga eller inte använder alla tjänster, de känner 

att de betalar för något de inte utnyttjar.75 

 

Riksrevisionsverket har sett en fara, i att alla resultatenheter skall bidra till att täcka de 

gemensamma kostnaderna. Alla kostnader fördelas inte jämnt då det är svårt att mäta nyttjandet 

och istället fördelas det efter olika modeller. Att kostnaden fördelas på alla resultatenheter är en 

förutsättning för att en decentraliserad högskoleverksamhet skall fungera. Vid BTH upplevs 

detta på flera institutioner. På vissa anges det att de betalar för tjänster som det inte utnyttjar. 

På en annan anges det att de avtaxeras för en tjänst som de själva utför. Inom offentliga 

organisationer är det mycket svårt att mäta det här, men vid BTH ser vi att vid de fattigare 

institutionerna finns ett klart missnöje med summan som avtaxeras, medan de rikare inte har 

reflekterat något vidare över beloppet. En rik institution uttryckte sig på följande sätt angående 

beloppets rimlighet: ”…det förutsätter jag att det är, de har ju folk som räknar på det”. Denna 

trend likgiltighet var genomgående hos flera respondenter angående avtaxeringsbeloppet. Detta 

tolkar vi som att de rika institutionerna har sådana förutsättningar att bedriva sin verksamhet att 

de kan uppnå det ekonomiska målet, samtidigt som de kan fördela arbetstid och extra resurser 

74 Rombach, 1991 
75 RRV 1996:43 
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för att kunna uppnå utbildningsmålet. Vi uppmärksammade dock att även de rika, på grund av 

minskat sökandetryck, har börjat se över sina kostnader och styrrutiner.76 

 

En grundprincip vid införandet av resultatenheter är att påverkbarheten skall avgöra enhetens 

ansvar för intäkter och kostnader. Vid BTH tolkar vi att denna princip inte används fullt ut. 

Som exempel från empirin kan vi ange följande: vid ekonomiskt olönsam kurs som 

institutionen inte får lägga ner efter besked från centralt håll, upplevs det att det ekonomiska 

ansvaret för kursen skjuts över på central avdelning, men institutionen får ändå bära förlusten. 

Vid en institution framkom att de ger med hela handen men institutionerna får ändå inte riktigt 

göra som de vill. En annan institution angav att de inte kunde påverka sina intäkter för vissa 

kurser, då de var tvungna att genomföra dem eftersom andra institutioner beställt dem. Den 

kursansvarige institutionen blir då ansvarig för kursens ekonomiska resultat. Resultatstyrning 

anser alla institutioner är positivt, men de upplever att de inte har fått tillräckligt med 

befogenhet för att klara av ansvaret.77 

 

Inom institutionerna upplevs en stor frihet att fördela medlen. Institutionerna kan själv avgöra 

om de ska anställa administratörer eller lärare, med olika utbildningsgrader, eller satsa mer på 

kursutveckling. Denna kostnad skall finansieras av institutionernas intäkter. Här finner vi en 

tydlig skillnad mellan fattiga och rika institutioner. De rikare institutionerna ser mer till att 

resultatet helst skall bli noll eller positivt på hela institutionen, medan de fattiga tittar på att 

varje kurs ska visa noll eller positivt. För att resultatenheter skall fungera bör enheterna kunna 

påverka den interna fördelningen inom enheten. Denna förmåga har institutionerna vid BTH. 

Däremot ser vi en skillnad mellan de rika och fattiga. De rika anser vi har en större möjlighet 

att påverka sin fördelning inom institutionen. Den är ett resultat av den högre intäkten. De rika 

har en annan möjlighet att fördela sina medel mellan de olika kurserna. De fattiga använder 

resultatansvar ner på kursnivå. Kostnad för utveckling av personal och kurser skall finansieras 

av institutionerna och vid de rika institutionerna uppger man att utvecklingen fungerar. En av 

institutionerna har en egen utvecklingspott som de avsätter medel till. Ur denna pott kan sedan 

lärare söka medel för att utveckla kurser. Vid de fattiga institutionerna existerar inget av detta. 

Vår tolkning av det här är att det finns bättre förutsättningar för att utveckla kurser vid de rika 

76 RRV 1996:43 
77 Brorström et al, 1999 
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institutionerna än de fattiga. Vi ser detta som en fara då alla delar i en organisation bör 

utvecklas, det är farligt om endast en del enheter kan utvecklas. Vi ser också en klar risk för 

kvalitetssänkningar av flera skäl. Den första är att det ekonomiska ansvaret tillsammans med 

frihet att anställa lärare, kan leda till att institutionerna låter en lärare hålla en viss kurs år efter 

år, utan någon kontroll på utveckling. De kan även anställa en elev från föregående år till att 

hålla kursen, och då blir det på exakt samma sätt som tidigare år, vilket förekommer vid 

BTH.78 Det andra skälet är, att om man som offentlig organisation får medel för att utföra en 

viss aktivitet, förväntas organisationen förbruka dessa medel och uppnå ett nollresultat. Om 

inte organisationen uppnår nollresultat, utan istället går med vinst, föreligger en stor risk för att 

man inte har genomfört sitt uppdrag. Vid BTH blir rika institutioner rikare, medan de fattiga 

blir fattigare. Kvalitetsrisken ligger här i att de rika institutionerna inte förbrukar sina resurser 

genom att satsa på kvalitet, de gör sina kurser, till synes, för billiga. Från en institution angavs 

att man försöker förbruka sina resurser. Går man med vinst så förbrukar de medlen på 

personalutveckling eller något annat, för om de har pengar kvar kommer staten att ta tillbaka 

dem. Från någon institution anges att denna fördelning är skev, att N/T-kurser inte bör ha så 

mycket mer än HSJT-kurser.79 

6.1.3 Prestationsinriktad resultatstyrning 
Grundidén inom mål- och resultatstyrning är att det fokuseras på resultatet, inte vägen dit. För 

BTH har man valt att internt uppmuntra prestationer, inte vägen dit. Med denna form ser vi 

flera faror som visar sig i vår empiri.80 Institutionerna vid BTH kan ses vad som teorin 

benämner verkliga resultatenheter. Man fokuserar på prestation och produktivitet. När man 

fokuserar på prestationer är det viktigt att man bedömer kvaliteten på prestationerna.81 Då det 

är en offentlig organisation, är det svårt att mäta resultat, därför kan det blir svårt för 

institutionerna och hela högskolan att fokusera och bedöma resultatet.82 

 

En fara vi ser är att den prestationsinriktade resultatstyrningen kan leda till att kraven på 

studenterna minskar. Samtliga institutioner anger att risken att de sänker kraven för att höja 

prestationsgraden finns, men att det inte förekommer vid just deras institution. Från centralt 

78 RRV 1996:43 
79 Anthony & Govindarajan, 2000 
80 RRV 1999:44 
81 Brorström et al, 1999 
82 Rombach, 1991 
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håll uppmanas institutionerna att höja prestationsgraden och man har lyckats, tidigare hade man 

ett genomsnitt på att omkring 70 procent av studenterna klarade sina poäng. Detta har man ökat 

till cirka 80 procent. Det tidigare utbetalda strategiska takbeloppet har BTH inkluderat i HPR 

vilket förtydligar institutionernas krav på prestation, att släppa igenom studenter, för att öka 

intäkterna. Institutionerna vill öka intäkterna till sin institution, men inte på bekostnad av 

kvalitet, det är en ”balansgång”. Då alla institutioner anger denna risk kan man misstänka att 

det förekommer vid BTH. För att mål- och resultatstyrning skall fungera krävs att resultaten är 

mätbara och att de återkopplas till verksamheten. Inom offentlig sektor har man stora problem 

med att resultaten ofta är svåra att mäta och att mäta kvalitet på utbildning är mycket svårt.83 

Då kvaliteten är svår att mäta och att det är svårt att se vad en viss aktivitet får för effekt är det 

oerhört problematiskt att se om det har blivit någon kvalitetssänkning på utbildningen. Det är 

inte heller vår ambition att mäta detta, men det föreligger en klar risk för suboptimering här. I 

längden kan den eventuella kvalitetssänkningen leda till att intäkterna minskar för högskolan, 

fastän de ökar på kort sikt.84 

 

Det finns en stor fara med fokus på studentpeng och prestation som samtliga institutioner anger 

och det är att de kan lockas att sänka kraven något för att höja prestationsgraden. På så sätt ökar 

intäkten till institutionen. Då HPR nu innehåller det som tidigare var strategiskt takbelopp, 

innebär det att man idag får den extra ersättningen per automatik. Tidigare var institutionerna 

tvungna att motivera vad de gjort för att öka prestationsgraden. Idag följer den med direkt. 

Detta tolkar vi som en fara, nu mäter man bara kvantitativt, hur många studenter som presterat. 

Vi ser risken i att kvaliteten blir lidande.85 

83 Rombach, 1991; Andersson, 1994; RRV 1999:44; Brorström et al, 1999 
84 Anthony & Govindarajan, 2000 
85 Brorström et al, 1999 
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6.2 SAMMANKNYTNING AV ANALYS 

För att sammanknyta vår analys har vi använt modellen om samband mellan ekonomi, 

prestation och kvalitet. Denna modell visar de fokuspunkter som vi uppfattat vid högskolan. 

 
Samtliga delar måste uppfyllas till en satisfierande nivå, komma i fokus. Om någon del 

kommer i fokus för mycket kommer inte organisationen att påverkas positivt på längre sikt. 

Detsamma gäller om någon del glöms bort vid styrningen. Vi har funnit att det vid BTH 

uppfattas en målkonflikt. Det har framkommit från samtliga institutioner att resultatstyrning har 

lett till att ekonomi kommit i fokus, vilket har till följd att kvalitet sätts lite i bakgrunden. 

Samtidigt med ekonomi har det via mål- och resultatstyrning och fokus på ekonomi, samt den 

resursfördelning som finns idag blivit ett stort fokus på prestationer. För att öka intäkter genom 

att öka prestationer och på det sättet höja prestationsgraden, ser vi en tendens till att kvaliteten 

kommer i bakgrunden. Ett för stort fokus på kvalitet medför en sänkning av resultatet eller 

prestationer.  

 

När dessa fokuspunkter förskjuts föreligger en risk för suboptimering, att institutioner fattar 

beslut som inte gagnar hela organisaionen. 

”…det är en balansgång”. ”…det är en avvägning”. 

 

Ekonomi Kvalitet 

Prestation 
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7 SLUTSATSER 

För att återknyta till vårt syfte med studien, att undersöka hur en institution på en högskola 

påverkas av mål- och resultatstyrning och hur det upplevs ute på institutionerna, har vi kommit 

fram till följande huvudpunkter i vår slutsats. 

 

- Mål- och resultatstyrning uppfattas som nödvändig av institutionerna och i grunden har 

det positiv påverkan på dem. Det uppfattas dock som att den i dag inte fungerar 

tillfredsställande. De påverkas positivt i den bemärkelsen att det ger incitament till 

kostnadsmedvetenhet, en organisation utan denna medvetenhet skulle inte kunna fungera 

väl. 

 

På institutionerna upplevs det två tydliga tecken på att mål- och resultatstyrning av 

institutionerna inte fungerar tillfredsställande. Dessa kan ses som två faror. 

 

-  Ett tecken är den målkonflikt som råder mellan ekonomi, kvalitet och prestationer.  

Institutionerna upplever det som mycket svårt att nå en satisfierande nivå av de tre 

fokuspunkterna. Det finns en målinkonsistens, målen motverkar varandra. 

 

-  Ytterligare ett tecken är att resursfördelningen upplevs som väldigt prestationsinriktad. 

Fördelningssystemet fokuserar på prestationer genom att ge incitament till högre 

prestationsgrad, institutionerna får mer intäkter med en högre prestationsgrad. Detta 

medför en risk i att kraven på studenter kan sänkas vilket ger lägre kvalitet på 

utbildningarna för att höja prestationsgraden. 

 

Av dessa huvudpunkter drar vi slutsatsen att: 

 

Genom att styra högskolan på detta sätt, med fokus på ekonomi och prestationer, 

uppfattar vi en risk för att systemet på sikt kan komma att sänka kvaliteten på 

utbildningarna vid BTH. Trots denna fara upplevs mål- och resultatstyrning av 

institutionerna som positiv. 
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8 AVSLUTNING 

8.1 VIDARE FORSKNING 

Ett område värt att undersöka vidare fann vi i sättet att styra institutionerna med prefekter. 

Dessa prefekter är doktorerade inom sitt vetenskapsområde, men arbetet som prefekt ställer 

höga krav på deras kunnande inom ekonomi. Det anges i empirin att det har blivit mer 

”business” och då tycker vi att det skulle vara intressant att studera vad som hade hänt inom 

styrningen om man hade haft professionella chefer istället. Detta ämne föreslog en av 

prefekterna och angav vidare att det inte finns någonstans idag, men vi tycker ändå att det 

skulle vara intressant att utreda. 

 

Ett annat område som också berör prefekterna är deras tillsättning. De tillsätts för en viss 

tidsperiod, av och ur kollegiet. Samtidigt innebär arbetet många tuffa beslut, i synnerhet om 

neddragningar. Vi undrar vilka effekter det kan ha. Kan det vara så att det leder till 

suboptimering då prefekter inte vill ta beslut som går emot kollegiets vilja, eftersom den skall 

återvända till kollegiet. Vi har i vår undersökning fått vissa indikationer om att så kan vara 

fallet. 

 

Ett tredje område som vi funnit värt att forska vidare inom är det interna fördelningssystemet. 

Som det ser ut idag motverkar målen varandra och en utveckling av systemet borde vara 

möjlig. Hur kan man utforma systemet så att inte målen kolliderar med varandra? Alla kurser 

på C- och D-nivå angavs som ekonomiskt olönsamma men samtidigt bland de viktigaste. Att 

låta institutioner med resultatansvar driva de viktigaste kurserna som olönsamma, tycker vi ger 

fel signaler. Kanske det skulle gå att ta fram ett system att de kurserna avtaxerade en mindre 

summa än kurserna på A- och B-nivå. Man skulle kanske kunna använda en form av 

förhandling om avtaxeringen.  

 

Ett fjärde område som vi funnit är uppdelning i medel både internt och externt. Det skulle vara 

intressant att undersöka om skillnaden mellan HSJT och NT-kurser verkligen är så stor som 

beloppen visar. Vi har fått tydliga indikationer på att så inte är fallet, då de institutioner med 

N/T-kurser går med vinst varje år. Som offentlig myndighet skall de inte gå med vinst. Det kan 

innebära två saker, att de inte utför sina åtaganden eller att de får för mycket pengar. Den 
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interna fördelningen följer av den externa. Vi tycker det skulle vara intressant att studera om 

denna skillnad är rimlig.  

8.2 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

I vår studie hade vi som ambition att intervjua samtliga prefekter. Under resans gång fick vi 

ändra vår ambition något. Vid tre tillfällen var det inte möjligt att intervjua prefekter, utan vi 

fick finna ersättare istället. Som skäl till att ej deltaga angavs tidsbrist från två, medan den 

tredje angav att det fanns andra som kunde området bättre. Slutet av vårterminen är en stressig 

tid för prefekterna. Det är nu som mycket planeras inför kommande läsår. Detta kan ha 

påverkat våra respondenter och vår undersökning, då vi inte fick den längd på intervjuerna 

samt lugna och avspända tid som vi ville ha. Trots att vi ej kunde intervjua alla prefekter anser 

vi att ersättarna uppfyllde kraven och syftet med vår uppsats på ett tillfredsställande sätt.  
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Bilaga 1 
 
Område 1 
Vad tycker ni om mål- och resultatstyrning? 
 
Fungerar mål- och resultatstyrning i högskolan? Vad får det för konsekvenser? 
Vad innebär det för institutionen? Vad får det för konsekvenser? 
Vad är lönsamhet för er? 
Vad är en lönsam kurs för institutionen respektive högskolan? 
Vad är en olönsam kurs för institutionen respektive högskolan? 
Utveckla? 
Hur tänker ni? 
Finns det olönsamma kurser som ges? Varför? 
Hur ser ni på budgetering och hur ser den ut på institutionsnivå? 
Tror ni att mål- och resultatstyrning påverkar en kurs? Hur? Varför? 
 Hur gör ni när ni väljer vilka kurser ni ska ge? 
Finns det kurser som ges fast de har negativt resultat? Hur gör man med kurser som har  
negativt resultat? Vad får det för konsekvenser? 
Vad ser ni för för- respektive nackdelar med mål och resultatstyrning? 
Ser ni det som en möjlighet eller restriktion? – frihet att anställa osv. 
Hur budgeterar man framtida resultat? 
Hur får ni intäkter? 
Vad tycker ni om hur ni får intäkter? 
 
Område 2 
Vad tycker ni om avtaxerings- /fördelningssystemet? 
 
Hur fungerar avtaxeringen/resursfördelningen? 
Är det en rimlig avtaxering?  
Ser ni konsekvenser av det här sättet att avtaxera?  
Kunde avtaxeringen ha skötts på annat sätt? Hur? 
Hade ni använt lika mycket resurser då? 
Vem är det som bestämmer vad som avtaxeras? Är det rimligt? Service operativa. 
Brukar ni har synpunkter på avtaxeringen? Får ni något gehör? Skulle ni kunna vara utan 
något? 
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Område 3 
Berätta om vilka sorters prioriteringar ni gör? (ekonomiska prioriteringar) 
 
Tror ni att vissa prioriteringar uppkommer pga resultatstyrning? Vilka? 
Tror ni att prioriteringarna skulle bli annorlunda om ni fick alla intäkter först och betalade för  
de centrala tjänsterna? Hur då? 
Vad grundar ni era ekonomiska prioriteringar på? 
Om ni ska ge en kurs, vad avgör om ni ska ge den eller inte? 
Vem bestämmer om en kurs ska ges? 
Får ni själv fördela medlen inom institutionen?  
Vad styr prioriteringarna? 
Ser ni någon fara med ekonomiska prioriteringar? Suboptimering? Övertid? 
Har man råd med det man vill? Vad saknar man? Vad skulle man köpa istället om mindre  
gick till avtaxeringen? 
Vilka konsekvenser får de ekonomiska prioriteringarna? 
 
Område 4 
Upplever ni några snedstyrningseffekter pga resultatstyrning och ekonomiska 
prioriteringar? Vilka? Hur? 
 
Vi läste i tidningen SULF (Svenska UniversitetsLärares Förbund) att universitets- och  
högskolelärare utför cirka 20 procent oavlönat arbete. Tror ni att det existerar här? Tror ni att  
det påverkar arbetssituationen? Hur? Varför har det blivit så? Vad beror det på? 
Hur påverkar det institutioner? 
Hur påverkar det kurser? 
Hur påverkar det lärare? 
Finns det klart formulerade mål? 
Fattas rätt beslut om prioriteringar? 
Ser ni några konsekvenser av prioriteringar? 
Finns ekonomiska prioriteringar så finns det andra prioriteringskriterier också, Vad är de? 
Finns det en konflikt mellan de ekonomiska och icke-ekonomiska prioriteringarna? 
Har du någon tanke på bättre sätt att komma undan konflikt? 
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