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SAMMANFATTNING 

Det var under 1920-talet som budgetering började användas som ett verktyg för att styra 

kostnader och kassaflöden. Budgeten började användas för att planera och samordna verk-

samheter och senare blev strategisk planering vanligt. Budgeten används som en plan för 

inkomster och utgifter under en viss tid. En plan upprättas för att skapa mål och handlings-

vägar. Strategin och budgetprocessen utför tillsammans grunden för att besluta om vilka 

mål som är realistiska och hur de målen skall uppnås. 

  

Politikerna ställer idag krav på de myndigheter som de ansvarar för. De vill få underlag för 

att kontrollera att pengarna används på ett effektivt sätt och att verksamheten håller sig 

inom de angivna ramarna. Staten är idag ägare av Högskolan på Gotland och kontrollerar 

att deras verksamhet sköts. Högskolan på Gotland har en stabil ekonomisk situation och 

styrningen är idag inriktad på verksamhetsmål och vision. Kan en myndighet som Högsko-

lan på Gotland då använda budgeten som ett verktyg för att nå sina verksamhetsmål? Pro-

blemformuleringen som växte fram var: 

 

- På vilket sätt använder Högskolan på Gotland budgeten och budgetprocessen som 

styrmedel? 

 

Syftet med uppsatsen är att studera Högskolan på Gotlands budgetprocess för att ta reda på 

om den används som ett styrmedel. I studien har det används organisationsdokument och 

det har även genomförts sju stycken intervjuer med personal som arbetar med dessa frågor 

för Högskolan på Gotland. 

 

För att förbättra sin verksamhet måste en organisation ha ekonomiska mål. Mål finns på de 

olika nivåerna i en organisation och används för att sammanföra planering och ansvar. För 

att kunna föra samman dessa krävs att organisationen har en plan, d.v.s. en strategi för hur 

de skall uppnå dessa mål. Det finns fyra olika styrmedel; organisation och bemanning, be-

löningssystem, formellt styrsystem och mindre formaliserad styrning. Dessa är beroende av 

varandra, men oftast läggs tyngden på en av dem.  

 

Budgeten är ett handlingsprogram för en organisations mål och handlingsramar och base-

ras på antaganden och förutsättningar under en bestämd tid. En budget har olika syften 

beroende på vilken organisation det är. Den är ett bra verktyg när en organisation skall 

göra en verksamhetsplan, budgeten är verksamhetsplanen i siffror. Med hjälp av strategi 

och budgetprocess kan en organisation fastställa mål och de strategier som en organisation 

behöver för att nå dessa mål. Budgetprocessen består av tre olika faser, budgetuppställning, 

budgetuppföljning och budgetanalys.  

 

Resultatet av studien är att Högskolan på Gotland använder budgeten och budgetprocessen 

som ett styrmedel tillsammans med verksamhetsplanen. Budgeten används som ett plane-

ringsverktyg, då rektorn ger institutionerna anvisningar inför kommande perioder med 

hjälp av budgeten. Den används för att fördela ansvaret i organisationen och skapa en 

medvetenhet bland de anställda om varför en chef ibland säger nej till vissa saker. Den 

används också för att fördela de anslag som de får ifrån regeringen till de olika institutio-

nerna. Budgeten används som styrmedel på både strategisk- och taktisk nivå.  

 

 

Nyckelord: Budget, Styrmedel, Ekonomistyrning, Styrning och Mål 



 

 

ABSTRACT 

The budget has been used by organization since the 1920-century to control their expenses 

and cash flows. The budget is a plan to create goals and strategies. Strategy and budget 

process performance together form the basis for deciding on which goals that are realistic 

and formulate the strategies necessary to achieve goals. Through the years an interest has 

grown to study to the Swedish governments and their budget process. The Ministry of 

Education and Research control Gotland University and they have to follow limits that 

they are given. The problem formulations is based on that the budget can be used by a 

business that is not profit, but simply aims to go plus or minus zero. The problem is based 

on if the budget can be use as a control system. The problem formulation is: 

 

- In which way is Gotland University using the budget and budget process as a control 

system? 

  

The study was conducted by making seven interviews. The result was that the university 

uses the budget, the budget process and business plans as a control system. They use the 

budget and business plan as a planning tool, allocate responsibility and create awareness 

among the employees. The budget is also used to allocate resource in the organization. 

 

Keywords: Budget, Goals, Management control system, control tool and financial control.   
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1. INLEDNING 

Ekonomistyrning handlar om formaliserad planering, mätning och uppföljning av organisa-

tioners verksamhet i monetära termer. Ax, Johansson och Kullvén (2006) menar att det 

inom ekonomistyrningen inte finns lagar eller regler som reglerar utformningen och inne-

hållet, vilket därför kan anpassas helt efter varje organisations behov. De definierar eko-

nomistyrningen som: ”ekonomistyrning avser all den planering och uppföljning som be-

drivs i ett företag där måttenheten är pengar” (Ax et al, 2006, s.57). En annan definition 

som Nilsson, Olve och Parment (2010 s.13) lyfter fram är ”Ekonomistyrning som formali-

serade, informationsbaserade rutiner, strukturer och processer som organisationens ledning 

använder för att formulera deras strategier och genomföra dem genom att ändra beteendet i 

organisationen.”  

 

Tanken är att styrningen ska användas för att uppnå företagets eller organisationens mål 

och resultat. För att en organisation ska kunna styras i riktning mot ekonomiska mål så 

behövs det hjälp av styrmedel. Ax et al (2006) menar att en del av styrverktyget som tradi-

tionellt associeras med ekonomistyrning är budgetering. Alla organisationer behöver plane-

ra sin verksamhet och då är det viktigt att ha en tanke om vad de ska göra i framtiden: näs-

ta vecka, nästa månad och kanske ett år framåt.  

 

1.1. Bakgrund 
Budgeten har funnits sedan 1800-talet, men ordet hade då en annan betydelse. Enligt Greve 

(1996) kommer ordet budget från det latinska ordet bulga som betyder lädersäck. Det var i 

England på 1800-talet som en finansminister varje år skulle presentera statsräkenskaperna 

för parlamentet, handlingarna bar han då i en läderportfölj som kallades budget. Ordets 

betydelse har sedan med tiden flyttats från portföljen till dess innehåll. Idag definierar Ax 

et al (2006, s.317) budget enligt följande: “en budget uttrycker förväntningar och åtagande 

för en organisation om ekonomiska konsekvenser för en kommande period”. 

 

Under åren så har budgeten och budgetprocessen gradvis förändrats (Mattson, 2000). För-

ändringarna har speglat tidens centrala idéer och maktförhållanden. Budget är en plan över 

beräknade inkomster och utgifter under en viss period, vanligast ett år. Förutom belopp 

anger den vad som ska eftersträvas, samt i vilken utsträckning dessa ska uppnås. Mattson 

(2000) påpekar att en plan innebär att mål upprättas och att handlingsvägar till målen for-

muleras. En budgetprocess börjar enligt Bunce, Fraser och Woodcock (1995) med att led-

ningen sätter inkomster, prognoser och mål på budgeten. Budgeteringen är sedan den pro-

cess som för samman mål, planering och ansvar i en organisation (Blumentritt, 2006). Stra-

tegin och budgetprocessen utgör tillsammans grunden för fastställande av vilka mål som är 

realistiska och vilka strategier organisationen bör utforma för att uppnå dessa mål. Budge-

ten ska belysa ansvaret i de olika enheterna vid organisationen. Det som enheten ansvarar 

för skall de kunna påverka.  

 

Intresset för statens finanser och den statliga budgetprocessen har ökat under det senaste 

decenniet (Mattson, 2000). De har infört ett nytt styrsystem för statsförvaltningen, d.v.s. 

mål och resultatstyrning samt utökat budgetprocessen för att få en bättre kontroll över sta-

tens finanser. Förändringar avser fokus på frågan om hur politiken på bästa sätt ska styra 

förvaltningen. Politikerna ställer krav på en myndighet. Om de ger en myndighet resurser 

och tar ansvar för verksamheten, så vill politikerna ha en försäkran om att myndigheten 

kommer att hålla sig inom de angivna ramarna (Wallander, 1995). Men de vill också få 
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underlag som visar att inte pengar slösas bort, utan används på ett effektivt sätt. Till den 

offentliga förvaltningen finns det idag detaljerade föreskrifter om hur budgeteringen ska gå 

till. Det begärs inte bara in en årsbudget utan organisationen är också skyldigt att göra en 

treårsbudget. De statliga högskolorna skall lämna in budgetunderlag till regeringen för för-

slag till finansiering av verksamheten för de tre nästkommande räkenskapsåren. De skall 

lämna uppgifter om storleken på investeringsbehovet i anläggningstillgångar, lokalförsörj-

ning, kreditutrymmet på räntekontot samt redogörelse för avgiftsbelagd verksamhet (Re-

geringen, 2010). 

 

Idag finns det 47 universitet och högskolor i Sverige och 35 av dessa är styrda av staten 

(Wrete, 2011a), dvs. staten är ansvarig för högskolornas verksamhet. En högskola och ett 

universitets huvudsakliga uppgifter är att bedriva utbildning och forskning samt samverka 

med samhället (Wrete, 2011b). Det är utbildningsdepartementet som har ansvaret för allt 

som rör utbildning och forskning. Högskolor och universitet får ett anslag från regeringen, 

det statliga anslaget beräknas utifrån helårsstudenter och deras prestationer.  

 

1.2. Problematisering 
Enligt Carlsson (2006) är det planeringen som är högst prioriterad i en organisation, då det 

bestämmer vad organisationen skall uppnå. Det kan dock vara svårt att göra en planering 

eftersom omvärlden förändras väldigt snabbt. Detta innebär att organisationen måste an-

passa sig för nya regler som tillkommer med tiden; t.ex. nya produkter, förändrande lagar, 

miljöhänsyn och inflytande från internet (Carlson, 2006).  Detta är faktorer som enskilt 

eller tillsammans påverkar varandra på ett sätt som har gjort att ekonomistyrningen har 

visat sig vara otillräcklig. Till exempel var budgeten inte anpassad till omvärldens konkur-

rens som föremål för uppkommande förändringar (Lindvall, 2001; Hope och Fraser, 2004).  

 

Bergstrand och Olve (1996) menar att en budget ofta uppfattas av en organisation som ett 

nödvändigt men tråkigt dokument som kan vara svårförstådd och ge en missvisande bild av 

organisationen. Hope och Fraser (2004) beskriver tre faktorer av otillfredsställelse med 

budgetering: 

1. Budgetering är svårhanterlig och alltför dyr. 

2. Budgeteringen är inte anpassad till konkurrensen i omvärlden och motsvarar inte 

längre behoven hos vare sig toppchefer eller chefer längre ned i verksamheten.  

3. Omfattningen av ”siffertrixandet” har nått oacceptabla nivåer. 

 

Det var under 1990-talet som kritiken blev starkare mot budgeteringen (Bergstrand och 

Olve, 1996). Många undviker ordet budgetering eftersom ordet anses vara ohjälpligt be-

lastat av associationer till byråkrati och sifferexercis. Jan Wallander f.d. VD på Handels-

banken hävdade att budgetering var ett slöseri med resurser och att det kunde vara skadligt, 

han avskaffade därför budgetering. Kritiken är inte alls ogrundad menar Bergstrand (1997). 

Budgeteringen kan leda till några av dessa missförhållanden, dock beror det emellertid inte 

på tekniken utan hur organisationen använder sig av budgeteringen. Det är ett avancerat 

arbetssystem som måste planeras och genomföras ordentligt. Det är viktigt att ta hänsyn till 

att budgeteringen måste utformas efter en organisations förhållanden. Budgeten är enligt 

Bergstrand och Olve (1996) ett viktigt led i organisationens planering och styrning.  

 

När en organisation arbetar med budgetuppställande är det i de flesta verksamheter den 

form av framtidsplanering som involverar och når de flesta medarbetarna i verksamheten. 

Medarbetare och chefer har genom åren beklagat sig över budgetarbetet och då är det i 
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första hand budgetprocessen, som sker en gång om året, de talar om. Därför menar Berg-

strand och Olve (1996) att det är viktigt att arbetet med budgeten är ordentligt planerad, så 

att medarbetarna känner att de utför ett viktigt arbete. Om det uppstår något problem och 

de misslyckas med detta kan hela budgeteringen bli ett bortkastat arbete.  

 

Högskolan på Gotland
1
 är en av de 35 högskolor och universitet som styrs av staten. HGO 

grundades 1998 och hade från starten fram till 2007 ett ekonomiskt underskott i form av 

negativt myndighetskapital. Det har gjort att arbetet med budgeten och verksamhetsstyr-

ning i stor utsträckning har handlat om att uppnå ökad kostnadskontroll och fördela spa-

randet i strävan att nå ekonomisk balans. Nu när HGO har en mer stabil ekonomisk situa-

tion inriktas styrningen på HGO:s vision och verksamhetsmål (Verksamhetsplaneringspro-

cess, 2009). Ett sätt att styra mot vision och verksamhetsmål är att använda budgeten som 

ett styrmedel, men sker det på HGO idag? 

 

1.3. Problemformulering  
På vilket sätt använder Högskolan på Gotland budgeten och budgetprocessen som styrme-

del? 

 

1.4. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera HGO:s budgetprocess och studera organisationens mål. 

Detta ska kunna hjälpa oss att studera hur de använder sin budget och budgetprocess som 

ett styrmedel.  

 

1.5. Avgränsning 
Författarna till uppsatsen har valt att göra en avgränsning inom HGO till rektor, ekonomi-

avdelning och prefekter/förvaltningschef för att få en inblick i budgetarbetet.  

1.6.  Disposition  
Kapitel 2 behandlar tillvägagångssättet av uppsatsen. Kapitlet beskriver hur insamlingen 

av material från teori har gått till. Vidare beskrivs hur forskarna valt att studera HGO och 

valet av fallstudie som undersökningsdesign, för att mot slutet beskriva hur analysen ut-

förs.  

Kapitel 3 behandlar teoridelen. Kapitlet börjar med att beskriva den aktuella forskningen 

inom ämnet för att ge forskarna en bild av den forskning som utförts. Vidare tas teorier om 

vision, mål och strategi upp för att i slutet av kapitlet beskriva styrning och budget samt 

budgetprocess. 

Kapitel 4 tar upp de externa förutsättningarna som HGO styrs av. Vidare behandlas orga-

nisationsdokument och intervjuer sammanställda i olika delar. Först behandlas HGO’s or-

ganisation, vision och strategi samt deras mål. Senare i kapitlet behandlas HGO:s verk-

samhetsstyrning och budget. 

Kapitel 5 sammanfogas teoriavsnittet med empiridelen. Där forskarna analyserar och dis-

kuterar det framtagna materialet.   

 

Kapitel 6 behandlas resultatet av studien samt vidare forskning inom ämnet. 

                                                 

1
 I fortsättningen av arbetet kallas Högskolan på Gotland för HGO. 
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2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet som har används för att genomföra denna upp-

sats. Kapitlet innehåller en beskrivning av vald undersökningsdesign som är en fallstudie. 

Vidare beskrivs litteraturgenomgång och hur författarna har valt organisation till uppsat-

sen. Sedan beskrivs att empiridelen är utförd genom intervjuer för att i avslutningen av 

kapitlet beskriva vad analysen bygger på. 

 

2.1. Undersökningsdesign 
I uppsatsen används en kvalitativ forskningsmetod. Denna metod anses passa forsknings-

frågan, då den har gett en ökad och djupare förståelse för ämnet. En fallstudie har genom-

förts på HGO där forskarna hade avsikten att ta reda på hur budgetprocessen går till i orga-

nisationen samt vilken roll budget har för styrningen. Under fallstudien har intervjuer med 

HGO:s personal gjorts, där resultatet sedan har redovisats i ord för att beskriva vad som 

framkommit av studien. Enligt Widerberg (2002) handlar kvalitativ forskning om karaktä-

ren eller egenskapen hos något och syftar därför till att förklara fenomens karaktär eller 

egenskap. Forskaren väljer fallstudiemetoden för att skaffa sig djupgående förståelse om 

ett visst ämne (Merriam 1994). I den kvalitativa forskningen är forskaren intresserad av 

process, innebörd och förståelse. I den här metoden använder sig forskaren utav ord och 

bilder snarare än siffror för att beskriva vad de har fått ut av den företeelse som har stude-

rats.  

 

Då det har funnits en viss förkunskap om budgeten ansågs en deduktiv ansats passa uppsat-

sen. Först samlades material till teoriavsnittet in. Utifrån detta material formades empiride-

len. Merriam (1994) beskriver att en deduktiv forskare börjar med att samla in teoretisk 

information för att sedan kunna ställa upp mot empiriska data, för att sedan kunna jämföra 

dessa och se om de stämmer överens. 

 

2.2. Litteraturgenomgång 
Litteratur och artiklar som har använts i uppsatsen har hämtats från Almedalsbiblioteket 

samt från deras databaser. I uppsatsen har forskarna använt kurslitteratur samt andra böcker 

som anses vara relevanta inom ämnet. De vetenskapliga artiklarna har använts för att skapa 

en bredare kunskap om ämnet. En forskare skall utgå från och ta hänsyn till tidigare arbe-

ten inom området påpekar Merriam (1994). De som inte utför någon form av efterforsk-

ning riskerar att t.ex. producera en kopia. Forskarens mål bör vara att bredda kunskapsba-

sen inom ämnet menar Merriam (1994). Litteraturgenomgången kan vara oberoende av 

andra arbeten. Syftet med denna genomgång är att visa sakers tillstånd inom ett visst tema 

eller ämne. En litteraturgenomgång hjälper till att formulera frågeställning, välja metoder 

och även att tolka undersökningsresultatet.  

 

2.3. Val av organisationen 
Första intresset att studera HGO växte fram o kursen Strategisk ekonomistyrning, där bil-

den av HGO:s arbete med ekonomistyrning kom fram. HGO valdes sedan till denna upp-

sats, då det är intressant att studera en statlig myndighet som inte har samma möjlighet att 

expandera som ett privat företag. Kan HGO då ändå använda budgeten som ett styrmedel, 

trots de riktlinjer som kommer från regering och myndigheter? Urvalet av personer att in-

tervjua har valts enligt skolans organisationsmodell, där forskarna valde att prata med rek-

tor, prefekter på varje institution samt chefen på förvaltningen. För att få en djupare upp-

fattning om användningen av budgeten har även intervjuer gjorts med en verksamhetscon-

troller, en controller och en administrativ koordinator. Enligt Merriam (1994) finns det två 
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typer av urval, sannolikhetsurval och icke- sannolikhetsurval. Båda metoderna kan använ-

das i en fallstudie men icke-sannolikhetsurval är den metod som vanligtvis används i kvali-

tativa fallstudier. I icke–sannolikhetsurval är den vanligaste formen målinriktat urval, vil-

ket innebär att valet baseras på antaganden, forskaren önskar att upptäcka, förstå och få 

insikt om saker. Urvalet görs därför enligt Merriam (1994) på ett sådant sätt att forskaren 

lär sig så mycket som möjligt. 

 

2.4. Intervju som undersökningsmetod 
I empiridel har det gjorts sju semi-strukturerade intervjuer; en med HGO:s rektor, två con-

trollers, tre prefekter och en administrativ koordinator i de olika institutionerna. Med hjälp 

av teoriavsnittet och organisationsdokument har det sammanställt relevanta frågor till in-

tervjuerna om styrning och budgetprocess. Dessa organisationsdokument har används för 

att få en bild av HGO:s historia, men även för att få en grund till intervjuerna. Forskarna 

tog kontakt med respondenter genom att skicka e-post där de presenterade syfte med upp-

satsen och undersökningen. Det har efter intervjuerna uppstått kontakt via e-post, där frå-

gor som uppstått efter intervjuerna har förmedlats. Organisationsdokumenten ger forskaren 

viktigt bakgrundsinformation om organisationen menar Bryman och Bell (2010). Vid en 

fallstudie kan dessa dokument användas för att beskriva organisationen och dess historia, 

de kan också användas för att skapa en ”tidslinje”, speciellt vid processliknande studier. 

Enligt Bryman och Bell (2010) har forskare med sig en lista som innehåller förhållandevis 

specifika teman. Detta kallas en intervjuguide. Här har respondenten frihet att utforma sva-

ren på sitt eget sätt. Semi-strukturerade intervjuer är flexibla och tonvikten brukar ligga på 

hur intervjupersonen väljer att svara. En strukturerad intervju är enligt Merriam (1994) bra 

för en forskare som är ovan att samla information genom intervjuer.   

 

Intervjuerna bestod av öppna frågor vilket gjorde att respondenterna kunde svara fritt. En-

ligt Bryman och Bell (2010) finns det för- och nackdelar med öppna frågor. Fördelarna är 

att respondenten kan svara med egna ord, det lämnar utrymmer för ovanliga eller oväntade 

svar. Svar som forskaren inte föreställt sig vid utformning av frågorna. Nackdelarna med 

öppna frågor är att de är tidskrävande för intervjuarna, respondenter pratar längre och sva-

ren måste kodas. Vilket innebär att för varje öppen fråga ska forskaren läsa igenom alla 

svar för att hitta olika de teman som ska utgöra de koder forskaren skall använda sig av.  

 

2.4.1. Inspelning och transkribering intervju 
Samtliga intervjuer har spelats in, då det har underlättat och hjälpt till att komma ihåg vad 

respondenterna har sagt. Samtliga respondenter har godkänt att de blivit inspelade. Bryman 

och Bell (2010) menar att det finns både för- och nackdelar med denna metod. Fördelarna 

kan vara att det bidrar till att förbättra forskarens minne, då de tolkar det som har sagts i 

efterhand. Det kan även vara att forskare upprepande går igenom respondentens svar vilken 

leder till en noggrann analys av vad som har sagt. Nackdelen med inspelningar kan vara att 

intervjupersonen vägrar att bli inspelad eller att bandspelaren inte fungerar.  

 

När intervjuerna var sammanställda och noga genomlästa skickades dessa till respektive 

respondent via e-post för att säkerställa att det som skrivits stämmer överens med deras 

uppfattning. Då svaren inte har stämt överens med deras uppfattning har respondenten haft 

möjlighet att komplettera eller ändra sina svar. Bryman och Bell (2010) menar att syftet 

med respondentvalidering är att forskaren får bekräftelse på att det som de beskriver är 

sant.  
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2.5. Bortfall 
I början av uppsatsen var avsikten att intervjua samtliga tre prefekter. Till intervjuerna har 

det dock skett ett bortfall från prefekten på Institutionen för speldesign, teknik och lärande 

på grund av sjukdom. Bortfall av data sker då forskaren inte har tillgång till en enhet pga. 

av att respondenten inte kan nås, inte skickar tillbaka svar eller av någon annan anledning 

inte kan svara (Bryman och Bell, 2010). 
 

2.6. Sammanställning av teori och data från intervjuer 
Analysen bygger på en sammanställning av teoriavsnittet, organisationsdokument och de 

transkriberingar som framkommit från intervjuerna som har gjort på HGO. Forskarna har 

analyserat om det finns några likheter och skillnader mellan teoriavsnittet och empiridelen. 

I kapitlet används samma struktur som resterande uppsats för att ge en lätt helhetsbild. 

Analysen baseras på data som har renskrivits ifrån inspelat material (DePoy och Gitlin, 

1999). Insamling av information pågår under hela arbetets gång och kan hålla på hur länge 

som helst menar Merriam (1994). Slutprodukten i studien är formad av den informations 

som har samlats in. Forskaren använder sig av begrepp eller teorier för att beskriva den 

data som uppkommit vid intervjuerna och genom organisationsdokument (Bryman och 

Bell, 2010).  

 

2.7. Kvalité i forskning 
Enligt Bryman och Bell (2010) utgör reliabilitet och validitet viktiga kriterier för en kvanti-

tativ inriktad forskare när denne skall få en bild av kvaliteten i en undersökning. De kvali-

tativa forskarna har dock haft en diskussion om hur relevant dessa är för de kvalitativa un-

dersökningarna. De föreslår enligt Bryman och Bell (2010) två kriterier för bedömning av 

kvalité i en undersökning, nämligen trovärdighet och äkthet. Kvalitén i denna uppsats har 

valts att diskuteras utifrån trovärdighet. Det finns fyra delkriterier i trovärdighet; tillförlit-

lighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrka och bekräfta.  

 

För att skapa en tillförlitlighet i resultatet har forskarna efter intervjuerna valt att skicka 

tillbaka en respondentvalidering för att kontrollera att respondenterna i intervjuerna god-

känner det som sagts. Enligt Bryman och Bell (2010) skickar forskarna rapporter om resul-

tatet till personerna som är del av den verksamhet som studerats för att de ska bekräfta att 

forskaren uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt, detta kallas respondentvalidering. Då 

en fallstudie har utförts på HGO anses inte resultatet gå att överföra på en annan organisa-

tion. Detta eftersom resultatet är en redogörelse av detaljer i deras kultur. Bryman och Bell 

(2010) menar att forskaren bedömer hur pass överförbart resultatet är på en annan miljö.  

 

Forskarna har genom att beskriva vilka metoder som har används i undersökningen påvisat 

en pålitlighet i uppsatsen. Pålitligheten har säkerhetsställts genom seminarium med oppo-

neringar samt att en handledare har väglett forskarna genom att granska och vägleda mate-

rial. Pålitlighet är enligt Bryman och Bell (2010) en motsvarighet till reliabilitet. Pålitlighe-

ten innebär att forskarna säkerhetsställer att en det gjorts en redogörelse utav alla faser i 

processen. Forskarna har under arbetet hållit ett objektivt förhållningsätt. Handledaren har 

även granskat arbetet för att inte personliga värderingar ska ha påverkat studien. Bryman 

och Bell (2010) menar i styrka och bekräfta ska en forskare inte medvetet ska ha låtit sig 

påverkats av personliga värderingar. 
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3. TEORI 

Detta kapitel beskriver den litteratur som anses vara relevant för att skapa en förståelse för 

ämnet och för att kunna besvara problemformuleringen. Kapitlet börjar med att behandla 

vad forskare idag anser om styrning och budgetprocess i organisationer. Sedan beskrivs 

teorier om vision, mål och strategi för att ge en bild av vad organisationer jobbar emot. 

Kapitlet behandlar sedan styrning i en organisation för att se vilka olika styrsystem som 

kan finnas i en verksamhet och hur de påverkar varandra. I slutet av kapitlet berörs budge-

ten och hur budgetprocessen går till i en organisation. 

 

3.1. Ekonomistyrning ur forskares perspektiv. 
Malmi & Brown (2008) har tagit fram en typologi inom ekonomistyrningen. De har inom 

denna typologi fem olika typer av styrning. Den första styrningen inom modellen är plane-

ringen, som beskriver de standarder som skall uppnås i förhållande till målen och vad som 

förväntas från anställda i organisationen. Den cybernetiska styrningen syftar till att säker-

ställa måluppfyllelse och att ständigt ompröva målen, i denna styrning finns fyra grundläg-

gande system som har identifierats i ekonomistyrningen: budgetering, finansiella mått, icke 

finansiella mått och hybrida mätsystem. Nästa del i typologin är belöningar och bonus. 

Sedan kommer administrativ styrning som har syftet att påverka chefer och medarbetares 

beteende. Sist är kulturstyrningen som behandlar värderingar, symboler och klaner.  

 

Budgetprocessen börjar enligt Bunce et al (1995) med att ledningen sätter inkomster, pro-

gnoser och mål på budget.  Budgeten baseras på förra årets kostnader. Styrelsen reducerar 

sedan dessa genom tidskrävande upprepningar och selektiva nedskärningar för att tvinga 

dessa att passa i de finansiella målen. Följden blir en ojämn förhandling mellan ekonomi-

avdelningen och ledande chefer, som sen leder till att budgeten fastställs (Bunce et al, 

1995). Budgetering är den process som slutligen för samman mål, planering och ansvar i 

organisationen och samtidigt resulterar finansiella konsekvenser för organisationen. Blu-

mentritt (2006) menar att strategisk ledning och budgetering är distinkta men sammanflä-

tade aktiviteter. När dessa två tillämpas på ett korrekt sätt, förbättrar organisationens för-

måga att skapa och upprätthålla överlägsen prestanda.  

 

Sivabalan, Booth, Malmi och Brown (2009) har studerat varför organisationer fortfarande 

använder budgeten när den är så kritiserad. Först och främst menar de att organisationen 

kan budgetera för andra orsaker än dem som kritiseras, där mycket av kritiken mot budge-

ten är riktad mot utvärderingsskäl. Men formella finansiella kontroller som t.ex. årliga 

budgetar kan användas för planerings- och styrningsskäl. Sivabalan et al (2009) menar att 

om budgeten används för planering och styrning är inte längre all budgetkritik relevant. De 

menar att detta kan förklara varför budgeten fortfarande används av många organisationer.  

För det andra anses rullande prognoser vara ett substitut för den årliga budgeten. De rul-

lande prognoserna involverar en mer frekvent prognos av verksamheten för att skapa kor-

rekta ekonomiska prognoser. Därför övervinner de många av de problem som är kopplade 

till de årliga budgetarna. Sivabalan et al (2009) påpekar att användningen av förbättrade 

budgetmetoder kan vara anledningen till att budgeten fortfarande används av många orga-

nisationer. 

 

3.2. Vision 
Ax el al (2006) beskriver att en vision anger hur en organisation vill att kunderna ska upp-

fatta dem eller i den riktning som organisationen ska utvecklas. En vision kan vara ett 

önskvärt framtida tillstånd och den beskriver vart organisationen är på väg, samt vad de 
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ska uppnå. En vision skall vara (Ax et al, 2006): 

 Legitimerande. Den anger den roll organisationen har i samverkan med intressenter 

i omgivningen. Verksamheten sätts in i ett samhällsperspektiv, dvs. strävan att 

övertyga viktiga intressenter om att organisationen har en social och samhällelig 

rättighet. 

 Ambition och fokus. En vision är ett samlat uttryck för en organisations framtids-

mål.  Den fastställer en ambitionsnivå som sätter ramar för arbetet med organisa-

tionens affärsidé och strategi.  

 Identifikation och motivation. En vision spelar en viktig roll när det gäller att skapa 

motivation och engagemang i en organisation.  Den är även viktig eftersom den bi-

dra till att organisationens anställda känner sig delaktiga, tar initiativ och ansvar. 

 

3.3. Mål och Strategi 
Brunsson (2005) skriver att en organisation måste ha ekonomiska mål för att förbättra sin 

lönsamhet. Dessa mål används för att t.ex. kunna jämföra sig med andra organisationer och 

för att kunna öka sina marknadsandelar. Målen handlar om att organisationen ska synas, 

d.v.s. att personalen ska trivas och ha viljan att stanna kvar (Brunsson, 2005). Vilka mål 

organisationen betraktar som viktiga beror på hur stor och gammal organisationen är, hur 

det väljer att organisera sig samt vilka marknader som de befinner sig på. Mål finns på de 

olika organisationsnivåerna. De mål som finns längre ner i organisationen blir ett medel för 

att uppnå målen högre upp i organisationen (Skärvad och Olsson, 2005). Målen förs sam-

man med planering och ansvar, med hjälp av budgeteringen påpekar Blumentritt (2006). 

 

Om verksamheten ska fortsätta att överleva är det viktigt att de fokusera på de långsiktiga 

lönsamheterna menar Johansson och Skoog (2007). I de finansiella målen är det kalkyler 

med kassaflöde, kostnader och intäkter som bedöms och diskuteras. Johanson och Skoog 

(2007)  beskriver att de icke-finansiella målen i organisationen har fokus på att skapa för-

ståelse, kommunikation, samverkan, engagemang, motivation och handling hos medarbeta-

re. Med de icke-finansiella målen ska organisationen koncentrera sig på det som påverkar 

framtiden och ger besked om vad organisationen gör och vad det får för följd. Johanson 

och Skoog (2007) menar att kombinationen av finansiella och icke-finansiella mål strävar 

efter att på ett bättre sätt synliggöra organisationen. 

 

Enligt Nilson et al (2010) är strategi ett tillvägagångssätt för att nå de långsiktiga målen. 

Medan Ax el al (2006) menar att strategi är en plan eller beskrivning av vad en organisa-

tion skall ägna sig åt nu och i framtiden och hur det ska uppnås. Organisationer är öppna 

system som integrerar med sin omgivning. Detta medför att strategier och styrsystem mås-

te utvecklas baserat på hur omgivningen ser ut samt vilka resurser och förmågor som orga-

nisationen utvecklar. Informationsutbyte om möjligheter, inriktning och uppnådda mål blir 

därför viktiga för att en organisation ska kunna bli framgångsrikt. Styrning ska ge ett ram-

verk av tankemodeller och kommunikationsmönster som stimuleras till utveckling av nya 

eller modifierade strategier, som i sin tur ska ge impulser till lärande och experiment samt 

bidra till nytänkande (Nilsson et al 2010).  

Strategier är mönster av beslut som planerar en organisations verksamhet och investeringar 

riktade till särskilda resultat (Blumentritt, 2006). En organisation kan ha flera strategier: en 

för att behålla kunden, en annan för att förbättra funktion samt en för utveckling av dess 

mänskliga resurser. Chenhall (2003) menar att förändring i effektivitet kan styra målen till 

dessa områden av effektivitet. Det är uppenbart att mätning av mål kan tydliggöra effekten 

på målformulering, både medvetet eller omedvetet. Målen ska vara utvalda eller utvecklade 
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för de lättare skall kunna mätas av ekonomistyrningen. 

3.4. Styrning av en verksamhet 
Ekonomistyrning handlar om att precisera finansiella mål för de olika enheterna och inom 

enheterna (Olve och Samuelson, 2008). Det är organisationens uppdrag att utveckla, pro-

ducera och marknadsföra sina produkter på deras marknader. Ledningen är de som ansva-

rar inför ägare och styrelse för att organisationen skall nå de uppställda målen. Det är ägar-

na som formar ramar och mål för verksamheten i form av bestämda affärsidéer, förvärv 

eller avyttring av andra verksamheter och även beslut om kapacitetsnivå. Anthony och Go-

vindarajan (1998 s.6) definierar ekonomistyrningen som: ”Management control is the 

process by which managers influence other members of the organization to implement the 

organization’s strategies” 

 

De huvudsakliga styrmedlen är (Olve och Samuelson, 2008): 

 Organisation och bemanning. Verksamhetens val av struktur och deras bemanning 

med kompetent personal. De vanliga strukturerna är de operativa strukturerna som 

funktionsorganisation, resultatenhets- eller divisionsorganisation, matrisorganisa-

tion osv. Här ligger självklart beslutsrätten i linje med valet av organisationsstruk-

tur. Att organisera innebär att de bemannar med lämplig personal. 

 Belöningssystem skapar den rätta motivationen hos medarbetarna. I detta system 

räknas karriärvägar inom organisationen, löne- eller provisionssystem och andra 

förmåner.  

 Formellt styrsystem är ett system som följer upp och fastställer strategier och planer 

på olika lång sikt. Detta styrsystem består av olika delar, som kan ses i figur 1 ned-

an: 

 

 

- Strategi, vilken inriktning skall organisationen ha? 

– Ettårsstyrning, En precisering av verksamhetens strategi i en verksamhetsplan. 

Även finansiering utreds och lönsamhet, likviditet och soliditet beräknas. Namnet 

ettårsstyrning har valts för dess uppdrag att planera och följa upp verksamheten ett 

år framåt och ett år bakåt. Denna styrning innehåller även verksamhetsplanering, 

budgetering och rullande prognoser.  

– Operativ styrning, vad skall vi sälja om en timme, idag eller i morgon? 

 

 Mindre formaliserad styrning. Här handlar det om utbildning och verksamhetens 

strävan att få en viss anda eller kultur i verksamheten. Om kulturen passar i styr-

ning har diskuterats genom åren och det som kulturen bidrar med är normer, värde-

ringar och symboler.  

 

Figur 1 Översikt formella styrsystem (Olve och Samuelson, 2008 s.34) 

Operativ styrning 

Ettårsstyrning 

Affärs-

idé och 
strategi 

Frågornas omfattning 

Stor 

Liten 

Antal 
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Dessa olika styrmedel är beroende av varandra, men ibland ligger mer tyngdpunkt på en av 

dem (Olve och Samuelson, 2008). Det viktigaste sambandet mellan styrmedlen finns mel-

lan organisation och formellt styrsystem. Detta eftersom det vid organisationsförändringar 

även sker förändringar i ansvarsförhållanden, vilket speglas i det formella styrsystemet. En 

organisation skall idag kunna anpassa sig snabbt och effektivt till nya förutsättningar. Det 

är därför viktigt att verksamheten har en bra informationsteknologi. Samspelet mellan styr-

systemet och organisationen är viktigt då alla enheter i en verksamhet har olika roller i 

verksamhetens styrning. Den högsta ledningen har normalt huvudansvaret för affärsidé och 

strategi. I ettårsstyrningen sker en viss decentralisering och den operativa styrningen 

handskas på lokal nivå. Även de enskilda individerna kan beroende på sina ha inverkan på 

styrsystemet. Det är ledningen som genom sina beslut om t.ex. inriktning fastställer vilka 

förutsättningar som den operativa ledningen får verka inom.  

 

 

 

Anthony och Govindarajan (1998) visar i figur 2 ekonomistyrningens roll kopplad till stra-

tegisk formulering och operativ styrning.  Den strategiska formuleringen handlar om att 

besluta vilka mål som organisationen skall ha och hur de med hjälp av strategier uppnår 

dessa mål. Skillnaden mellan strategisk formulering och ekonomistyrning är att, i den stra-

tegiska formuleringen beslutas nya strategier och i ekonomistyrningen handlar det om hur 

de skall implementera dessa strategier i organisationen. Den operativa styrningen handlar 

enligt Anthony och Govindarajan (1998) om att få bekräftelse att speciella mål nås på ett 

effektivt sätt. Det är controllerns huvuduppgift att stödja ledningen i styrningen av verk-

samheten och för att säkerhetskälla att organisationen effektivt använder olika styrmedel 

menar Olve och Samuelson (2008).  

 

3.5. Budget  
Budgetering började användas under 1920-talet som ett verktyg för att styra kostnader och 

kassaflöden i stora organisationer (Hope och Fraser, 2004). Under 1950-talet började orga-

nisationer att använda sig av budgeten för att planera och samordna sin verksamhet och 

några år senare blev strategisk planering allt vanligare menar Greve (1996). Organisationer 

betraktade budgeten som ett verktyg för att nå uppsatta mål, men det var först under 1960-

talet som budgeteringen förändrades och budgeten började användas som verktyg för att 

mål skulle uppnås under en viss period (Hope och Fraser, 2004). Budget är en form av pla-

nering som fokuserar på den närmaste framtiden menar Ax et al (2006). 

 

”Budget är ett handlingsprogram för hela företaget med mål och handlingsramar för resul-

tatenheter. Den skall omfatta förväntande konsekvenser uttryckta i ekonomiska termer. 

Den skall vara baserad på angivna antaganden och förutsättningar för en bestämd tidsperi-

od” (Bergstrand och Olve, 1996 s.11). Budgetering är tillvägagångssättet för att föra sam-

man en organisations finansiella resurser till dess enheter, verksamheter och investeringar 

Figur 2 Den allmänna relationen mellan planering och styrfunktioner. (Anthony och Govindarajan, 1998 

s.7)  

Strategisk  

formulering 

Ekonomistyrning 

Operativ styrning 

Mål och strategier 

Implementering av strategier 

Fokus på aktiviteter, produktivitet och effektivitet. 
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(Blumentritt, 2006). Många budgetprocesser omfattar en granskning av den föregående 

periodens finansiella resultat, framskrivning av försäljning, rörelsekostnader, finansie-

ringskostnader, granskning av handlingsplan för kapitalkostnader. 

 

I många organisationer sammanställs delbudgetar. Dessa är oftast mycket detaljerade och 

operativt inriktade menar Ax et al (2006). Delbudgeten kan upprättas för olika typer av 

kostnader, t.ex. produkter, kunder eller personal. Delbudgeten kan sedan bestå av olika 

delar, t.ex. kan personalkostnader delas upp på löner och resekostnader. Enligt Ax et al 

(2006) finns det två olika typer av delbudgetar. Den första är avdelningsbudget som an-

vänds för att styra olika enheter i organisationen. Den andra är funktionsbudget som an-

vänds för att planera verksamheten baserat på verksamhetsplanerna. Den används då för att 

hålla ordning på och planera det som händer i verksamheten. I verkligheten blandas dessa 

två. Fördelen med att upprätta dessa delbudgetar är att de bidrar till motivation och kom-

munikation 

 

3.5.1 Syftet med Budget  
Enligt Ax et al (2006) lägger många organisationer ner stora resurser på budget. Ett grund-

läggande krav är att nyttan i en organisation ska vara större än kostnaden. Budgeten har 

utsatts för mycket kritik genom åren men eftersom de flesta organisationer ändå har valt att 

använda budgeten måste den ha värdefulla egenskaper menar Bergstand (1997). Syftet med 

budget varierar mellan organisationer och även inom samma organisation. Ax et al (2006) 

tar i tabell 1 nedan upp elva olika syften med budgeten.  
 

Planering. Budgetering har till avsikt att planera verksamheten för kommande 

perioder med utgångspunkt i en organisations strategier.  

Samordning Enheterna i en organisation arbeta mot samma mål t.ex. genom att 

försäljningsavdelningen upprättar en budget för försäljning. 

Ansvarsfördelning. Budgeten ställs emot utfallet för att kontrollera om den ansvarige 

har gjort ett bra jobb.  

Incitamentssystem Incitament är i många organisationer kopplat till budgetsystem. Det 

innebär att medarbetare får bonus då det finns skillnad mellan bud-

get och utfall. 

Motivation Med budgetens hjälp anses organisationen kunna motivera sina an-

ställda för att nå de mål som är uppsatta för organisationen. 

Uppföljning. Budgeten utgör ett underlag för uppföljningen av olika perioders 

utfall. Med hjälp av budgeten har de något att jämföra utfallen med. 

Kommunikation Medarbetare skall kunna komma med idéer och synpunkter om 

framtiden och då underlättar budgetprocessen för dem, då idéer sam-

las upp redan där 

Medvetenhet. Budgeten hjälper organisationen att bli medveten om vad som be-

hövs för att bli framgångsrikt.  

Målsättning. Målsättningarna för de olika avdelningarna ges med hjälp av budge-

ten. Resultatenheten får t.ex. klart för sig vad det är som förväntas 

utav dem med hjälp av budgetering.  

Resursallokering. Detta visar hur organisationen fördelar sina resurser. Med budgetens 

hjälp fördelas resurser ut till enheter som har nytta av dem. 

Dimensionering Innebär att olika budgeterna kan användas för att dimensionera 

verksamheten.   
Tabell 1 Visar olika syftet med budgeten (Ax et al 2006 s.322). 
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3.5.2. Budgeten används som ett styrmedel 
Budgeten tvingar enligt Dahlin och Lundén (2001) en organisation att en gång om året 

tänka igenom sin situation och framtid. Den kan användas som ett underlag och samtidigt 

ge ett ansvar till medarbetarna (Dahlin och Lundén, 2001). Budget kan vara ett bra verktyg 

när en organisation skall göra en verksamhetsplan menar Samuelson (1997). Den är verk-

samhetsplanen i siffror, fast i budgeten preciseras det mer i detalj vilka åtgärder och pro-

gnoser som de tror på inför kommande år. Den är mer detaljerad än verksamhetsplanen då 

den kan delas upp på avdelningar eller personer i organisationen. Att styra en organisation 

handlar om att styra de resurser som organisationen förfogar över menar Ewing och Samu-

elson (1998). Budgeteringen och strategierna är förberedelser för att förbättra verksamhe-

tens resultat. Det används för att styra organisationen på en lämplig väg till framgång, samt 

att den styr chefernas beslut och verksamhet (Blumentritt 2006).  

 

Det finns många metoder för att hantera det strategiska arbetet och budgetprocessen. Den 

faktor som är rätt för organisation beror på vilken situation den befinner sig i, storlek, hi-

storia och organisationskultur.  Strategi och budgetprocess utgör tillsammans grunden för 

fastställande av vilka mål som är realistiska och vilka strategier som organisationen bör 

utforma för att uppnå dessa mål. Genom att integrera strategi och budgetprocess kan verk-

samheten försäkras om att den flexibla planeringen kommer att användas. En effektiv bud-

get kan inte förberedas om inte organisationen har gjort sina strategiska beslut. Blumentritt 

(2006) menar att om budgetering används på ett effektivt sätt, så fördelas organisationens 

befintliga ekonomiska resurser och övervakar prestationer hos chefer och medarbetare. 

Genom att integrera strategisk ledning och budget kommer frågor som ”vad ska vi göra?” 

och ”Hur ska vi betala för det?” att hanteras samtidigt. När de använder dessa två ordent-

ligt blir det ett kraftfullt verktyg för kommunikation av styrelsens engagemang.  När en 

chef integrerar dessa två processer kan denne uppnå mer realistiska och förmånliga resultat 

som båda kommer att underlätta deras finansiella och strategiska utföranden.   

 

3.5.3. Budgetprocessen 
Ax et al (2006) beskriver budgetprocessen som består av tre faser; budgetställning, bud-

getuppföljning och budgetanalys. Processen att ta fram budgeten kan se olika ut och den 

kan involvera allt från en till tusentals medarbetare. Alla som är involverade i arbetet ska 

kunna se helheten och ska kunna föra sina åsikter och sina behov av resurser.  Ax et al 

(2006) menar att även de som inte sysslar med ekonomi dagligen ska ges möjlighet att del-

ta i budgetprocessen då det viktigaste med processen är förståelse. 

 

Det finns flera olika sätt att budgetera menar Bergstrand och Olve (1996) och dessa bör 

utformas så att det stämmer överens med det syfte som organisationen har valt. Budget-

uppställning är viktigt då medarbetarna får en inblick i de andra avdelningarnas verksam-

het. Enligt Ax et al (2006) talas det om tre metoder i budgetuppställande; uppbyggnadsme-

tod, nedbrytningsmetod och den iterativa metoden. Vid uppbyggnadsmetoden låter organi-

sationen huvudbudgeten byggas upp från delbudgetar. Delbudgeterna sammanställs till 

huvudbudgetar för hela organisationen. Ledning lämnar förutsättningar för budgetarbetet 

och skickar dessa vidare till ekonomienheten som kompletterar med fakta omkring de för-

väntande händelserna under perioden. Förslaget går sedan vidare till olika enheter, där de 

diskuterar om kommande period och de upprättar de delbudgetar som utgör grunden för 

budgetering (Ax et al, 2006). Delbudgeten lämnas sedan tillbaka till ekonomienheten som 

granskar och reviderar den om det krävs, för att sedan sammanställa dessa delbudgetar till 
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en huvudbudget. Ledningen gör en omarbetning på huvudbudgeten och ett nytt förslag 

lämnas och slutligen fastställer ledningen budgetarna. 

 

Ax et al (2006) menar att motsatsen till uppbyggnadsmetoden är nedbrytningsmetoden. I 

den upprättas först huvudbudgeten för organisationen som helhet och därefter bryts den 

ned till olika delbudgetar inom organisationen. Processen påbörjas genom att ledning ger 

förslag till huvudbudgeten. Ekonomistaben och ledningen tar sedan fram tidsplaner och 

anvisningar inför fortsättningen. I nedbrytningsmetoden kommer VD och styrelsen att do-

minera processen (Olve och Samuelson, 2008). Till sist tas den iterativa metoden upp som 

enligt Bergstrand (1997) innebär att organisationen bearbetar budgeten i flera varv för att 

förbättra precisionen i gjorda bedömningar.  Ingen av de två ovanstående metoderna, upp-

byggnadsbudgetering och nedbrytningsbudgetering är speciellt förekommande var för sig 

utan det är en kombination av dessa två som är vanlig. Detta eftersom det ibland kan upp-

levas som en uppbyggnad av underliggande nivåers krav samt ibland som en nedbrytning 

av de gemensamma målsättningarna i verksamheten. 

 

Vid budgetuppföljning ställs budgeterade värden mot utfallet (Ax et al, 2006). Budgeten 

följs under året upp med rapporter ifrån redovisningen, där budgeterade värden ställs mot 

de redovisade. De avvikelser som hittas granskas sedan av de ansvariga, så att de kan utfö-

ra åtgärder om det behövs. Då budgetuppföljning görs flera gånger om året krävs det att 

organisationen har delat upp budgeten i delperioder på ett riktigt sätt menar Samuelson 

(1997). För att uppföljningen skall få en styrande effekt är det viktigt att rapporterna skick-

as ut en till fem dagar efter periodens utgång. Detta för att mottagaren kan kännas sig mer 

angelägen av rapporten och att denne ännu har händelser från perioden färskt i minnet. 

Rapporten skall vara aktuell för att den skall få uppmärksamhet och komma till använd-

ning i organisationen.  

 

Ax et al (2006) menar att organisationer kan ha olika syften med budgetuppföljning; den 

kan ge underlag för nya budgetar, analysera avvikelser för åtgärder, utkräva ansvar för av-

vikelser, ge informations- och diskussionsunderlag samt vara grunden för belöningssystem 

då chefer och medarbetare belönas utifrån deras prestationer. Det finns ingen budget som 

överensstämmer med budgetperiods utfall menar Ax et al (2006). Avvikelserna analyseras 

för att få en förklaring till varför utfall och budgeterade värden skiljer sig åt. En avvikelse 

kan uppstå på grund av faktorer utanför organisationen, som t.ex. marknadspriser, eller 

faktorer inom organisationen, som t.ex. att produktiviteten förändras.  

 

3.6. Sammanfattning av kapitlet 
Malmi och Brown (2008) har tagit fram en typologi där de har fem olika typer av styrning. 

En av dessa är cybernetisk styrning, där en del är budgetering. Budgetering är den process 

som för samman mål, planering och ansvar och som samtidigt kan uppnå finansiella kon-

sekvenser (Blumentritt, 2006). Den strategiska ledningen och budgeteringen är tydliga men 

sammanflätade aktiviteter. Vision, mål och strategi visar kunder och medarbetare var orga-

nisationen är på väg. Visionen beskriver hur organisationen vill att kunderna skall uppfatta 

dem och målen är vad organisationen vill uppnå och sedan finns även en strategi som är 

organisationens handlingsplan mot målen (Ax et al, 2006; Brunsson, 2005). 

Det finns olika typer av styrmedel menar Olve och Samuelson (2008). De har lyft fram fem 

stycken olika styrmedel: organisation och bemanning, belöningssystem, formellt styrsy-

stem och mindre formaliserad styrning. Dessa olika styrmedel är beroende av varandra, 

men vanligtvis läggs mer tyngd på en av dem. Budgeten är en sorts styrmedel enligt Ax et 
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al (2006). Den är en form av planering som fokuserar på framtiden. Det finns elva olika 

syften med budgeten. Det syfte som en organisation väljer beror på de olika förhållanden 

som finns i verksamheten. Budgetprocessen kan se olika ut beroende på organisationen, 

men den består av tre faser: budgetuppställning, budgetuppföljning och budgetanalys.      
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4. BUDGETARBETE VID HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND 

Detta kapitel behandlar den empiri som har samlats in från organisationsdokument och 

intervjuer. Kapitlet börjar med att ta upp de externa förutsättningarna som HGO styrs av. 

Sedan kommer ett kort avsnitt om HGO som organisation, deras vision, mål och strategi. 

För att mot slutet gå över i HGO:s verksamhetsstyrning och avslutas med ett avsnitt om 

deras budget.  

 

4.1. Externa förutsättningar 
Huvuduppgiften för högskolor och universitet är enligt Utbildningsdepartementet (2011) 

att bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärligt grund. Samverkan med 

samhället är ytterligare en huvuduppgift, där högskolor och universitet ska informera om 

sin verksamhet. Utbildningsdepartementet (2011) har satt upp mål för all högskoleutbild-

ning, studenten skall ges förmåga till självständig och kritisk bedömning, de ska få förmå-

gan att lösa problem och följa kunskapsutvecklingen. Studenterna skall också ges bered-

skap för att möta förändringar i arbetslivet. Förutom detta finns specifika mål för de olika 

examina.  

Riksrevisionen (2011) menar att vid utbildning på avancerade nivå har lärosätten rätt att 

dimensionera utbildningsutbud fritt så länge de håller sig inom ramen för de ersättningsbe-

lopp som fastställs för varje utbildningsområde. De statliga högskolorna och universiteten 

skall lämna ett budgetunderlag till regeringen. Detta underlag ska innehålla förslag till fi-

nansiering av verksamheten de tre nästkommande räkenskapsåren (Regeringen 2010).  De 

skall lämna uppgifter om storleken på investeringsbehovet i anläggningstillgångar, lokal-

försörjning, kreditutrymmet på räntekontot samt redogörelse för avgiftsbelagd verksamhet.  

4.1.1. Högskolan på Gotlands inkomster 
Inkomsterna för högskolor och universitet är det anslag som de får från regeringen (Matts-

son, 2011). Det är uppdelat i två delar, utbildningsanslag och forskningsanslag. Anslaget 

fördelas sedan på central nivå. Det finns även externa medel, dessa tilldelas en forskare och 

går direkt till institutionen. Det statliga anslaget beräknas utifrån antal helårsstudenter och 

deras prestationer. Ett takbelopp beslutas av regeringen och anger den maximala ersätt-

ningen som skolan ska få menar Mattsson (2011). Externa medel kan universitet och hög-

skolor få från till exempel forskningsråd, stiftelser och kommuner.  

 

HGO (Årsredovisningen, 2010) har under 2010 haft ett starkt söktryck vilket har lett till att 

de faktiska prestationerna översteg det tillgängliga anslaget med 8,4 miljoner kr. HGO har 

arbetat med att begränsa antagningen av studenter för att minska överproduktionen. Inför 

det minskade grundutbildningsanslaget på 130 miljoner kr 2012 har HGO nu börjat minska 

sina kostnader för att anpassa sig till situationen. Totalt fick HGO 2010 ett anslag på 156,6 

miljoner kr (Årsredovisningen, 2010). Den nuvarande anslaget för utbildningsnivån är de-

centraliserad, vilket innebär att det är upp till lärosätena att anpassa sitt utbildningsutbud 

efter studenterna och arbetsmarknadens behov (Riksrevisionen, 2011). 

 

4.1.2. SUHF’s kostnadsmodell 
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) beslutade i november 2007 att re-

kommendera sina medlemmar att införa en ny redovisningsmodell för indirekta kostnader 

(Mattsson, 2011). Genom att ge kunskap om de indirekta kostnaderna ger modellen under-

lag för beslut och överenskommelser. Kostnader definieras som antingen direkta eller indi-

rekta. De indirekta kostnaderna är gemensamma för alla. De direkta kostnaderna har ett 
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direkt samband med en specifik kostnadsbärare. Den viktigaste utgångspunkten i arbete 

med denna modell har varit att den skall vara ett verktyg för den interna styrningen och 

kontrollen. Kärnverksamheten får mer pengar i längden genom en bättre kostnadskontroll 

och effektivitet menar Mattsson (2011). Modellens införande påverkar inte bara redovis-

ningen av indirekta kostnader utan också den interna resursfördelningen, beslutsfattande 

och förutsättningar för intern styrning och kontroll. Förbundet vill med denna modell 

åstadkomma en enhetlig, transparent och jämförbar redovisning av alla kostnader och för-

dela dessa kostnader så det blir möjligt att beräkna vad verksamheten kostar.  

 

Idag arbetar många högskolor med att göra kostnaderna synliga på olika sätt och påverkba-

ra på kostnadsbärarnivå påpekar Mattsson (2011). Syftet med detta är att öka kostnads-

medvetenheten och ge initiativ till besparingar. Detta kan i sin tur leda till att vissa kostna-

der på ett lärosäte kan ses som en direkt kostnad medan samma kostnad på ett annat lärosä-

te är en indirekt kostnad. De arbetar med ”direktifiering” av kostnaderna. Vid en ”direktifi-

ering” av kostnaderna fördelas dessa direkt på kostnadsbäraren med hjälp av någon fördel-

ningsbas.  

 

4.2. Högskolan på Gotland 
1998 grundades HGO och är idag landets yngsta högskola. Skolan är inspirerad av Liberal 

Education som är en internationell utbildningstradition, där de ger studenterna möjlighet att 

forma sin egen utbildning. Detta utbildningssätt skall framför allt betyda fördjupad kontakt 

mellan lärare och studenter. Detta skall ske med hjälp av fler lärarledda undervisningstim-

mar och mer individuell handledning (Högskolan på Gotland, 2011a). Utbildningsutbudet 

på HGO är brett och innehåller program och/eller kurser inom naturvetenskap, samhällsve-

tenskap, lärarutbildning, IT, teknik och humaniora. Under 2010 hade de 2 458 helårsstu-

denter, där 804 stycken var campusstudenter (Högskolan på Gotland, 2011b). Tholin
2
 be-

rättar att HGO idag består av 2/3 distansstudenter, där ett stort antal är nollpresterare. Detta 

har lett till att HGO vid undersökningar har fått ett dåligt resultat när det gäller antal presta-

tioner (Östnytt, 2008). 

 

4.2.1. Organisation 
HGO är en statlig myndighet direkt underställd regeringen. De är en matrisorganisation 

som bygger på nämnder, institutioner och enheter för verksamhetsstöd (Högskolans på 

Gotland, 2011d).  

 

Figur 3 HGO:s som matrisorganisation (Högskolans på Gotland, 2011d) 

                                                 

2
 Jörgen Tholin, Rektor Högskolan på Gotland, Föreläsning i Strategisk Ekonomistyrning den 8 februari 

2011.  
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Humaniora och 
samhällsvetenskap 
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Det högst beslutande organet är HGO:s styrelse, som ses högst upp i figur 4 och består av 

femton ledarmöter; Rektorn, åtta företrädare för samhälle och näringsliv, tre representanter 

ifrån lärarna och tre som Gotlands studentkår Rindi utser (Högskolans på Gotland, 2011d). 

Enligt Högskoleverket (2011) utses rektorn av regering efter förslag av styrelsen. En rektor 

anställs i högst sex år och anställningen kan förnyas två gånger med vardera högst tre år. 

 

HGO:s rektor är sedan augusti 2009 Jörgen Tholin, som leder verksamheten i nära samar-

bete med nämnder, institutioner och enheter. HGO:s nämnder är Utbildnings- och forsk-

ningsnämnden, Personalansvarsnämnden, Disciplinnämnden. och Stipendienämnden. Det 

finns också tre institutioner på HGO; Institutionen för speldesign, teknik och lärande, Insti-

tutionen för humaniora och samhällsvetenskap samt Institutionen för kultur, energi och 

miljö. Förvaltningen består av tre avdelningar: Ledningskansliet, ekonomiavdelningen 

samt biblioteks- och lärandeservice. The Swedish International Centre of Education for 

Sustainable Development (SWEDESD, 2011) är ett svenskt internationellt centrum för 

lärande inom hållbar utveckling och är en avdelning på HGO.  Avdelningen startade i ja-

nuari 2009 och det är Sida som finansierar den. Deras syfte är att underlätta sam stödja 

utbildningar inom hållbar utveckling .  

 

4.3. Vision 
 HGO:s vision är (Högskolan på Gotland 2011c):  
 

Högskolan på Gotland är ett litet lärosäte med en stor idé. Vi är Sveriges le-

dande lärosäte för modern bildning, Liberal Education. Kvaliteten i våra ut-

bildningar stärks av kopplingen till vår mångvetenskapliga forskningsmiljö 

och vår tydliga regionala och internationella förankring.  Högskolan är tongi-

vande inom flexibla undervisningsformer. Nyfikenhet och perspektivskifte är 

drivkraften för studenter och medarbetare i enlighet med Högskolans motto 

”Passion och vetenskap”. 

 

 

4.4. Högskolans gemensamma mål och strategi 
Tholin

3
 berättar att HGO:s gemensamma mål är: 

 Genomströmning av studenter. 

 Planera och bygga upp nya campusprogram. 

 Implementera Liberal Education i kurser och utbildningsplaner. 

 Jobba med kunskapstriangeln, utbildning, forskning och innovation hänger ihop 

med HGO:s arbete. 

 

HGO har några långsiktiga mål. De långsiktiga målen är att bygga upp vetenskapliga kur-

ser och göra några av dem så starka att de kan göra mastersansökningar och sedan forsk-

ningsutbildningar.  

 
Dem är betydligt mer fluffiga av naturliga skäl, vi ska bygga upp vetenskap-

liga kurser, vi ska göra några så starka, som ska gå vidare till mastersansök-

ningar och möjligtvis forskningsutbildningar. I grundutbildningen handlar det 

om att uttrycka Liber Education som ett tydligt särskiljande varumärke för 

Högskolan på Gotland (Tholin). 

 

                                                 

3
 Jörgen Tholin Rektor Högskolan på Gotland, Intervju 14 April 2011 
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HGO:s strategi är enligt Tholin Liberal Education. Det var år 2008 som två pilotprogram 

på campus startade och följande år antogs samtliga studenter till denna strategi. Idag jobbar 

HGO för att implementera Liberal Education i alla kurser och program. Tholin menar att 

de är det första lärosättet i Sverige som använder Liberal Education som strategi. Han på-

pekar att Liber Education inte enbart ska skapa ett djup utan även en bredd i utbildningen. 

 

4.5. Institutionernas mål
4
 

HGO:s långsiktiga mål bryts ner till mål som de prioriterar för året berättar Tholin. Det är 

sedan prefekterna och förvaltningschefen som berättar för Tholin hur de har tänkt arbeta 

för att uppnå målen. HGO har en vision och använder en strategi för hur de skall nå vissa 

mål. I huvudsak handlar det om att bedriva högkvalitativ forskning och undervisning. Erik-

son berättar att Institutionen kultur, energi och miljö har ett antal mål för 2011 som rör 

utbildning och forskning samt den tredje uppgiften, även en ökad genomströmning är vik-

tigt. De skall även fortsätta att stärka de idéer inom Liberal Education (Verksamhetsplanen 

KEM, 2010).  

 
På utbildningssidan så har vi ett mål, för det första så behöver vi jobba med 

att utveckla våra program. Vi har fyra program, så vi genomlyser dem under 

det här året för att se hur vi kan utveckla dem […] ett annat mål, att utveckla 

ett nytt campusprogram, arbetsnamnets som kanske inte riktigt rätt med vad 

det kommer bli, men arbetsnamnet är energi och miljö. Det för att samla någ-

ra utav de ämnena som finns på institution till ett nytt campusprogram. Det är 

energi, teknik och vindkraft (Eriksson). 

 

Institutionen speldesign, teknik och lärande skall under 2011 arbeta för att integrera äm-

nesavdelningar i den nya institutionen, med syftet att skapa en utbildnings- och forsk-

ningsmässigt sammanhållen institution. De skall under 2011 också genomföra en verksam-

hetsanalys för att gå igenom utbildningsutbud och kompetensbehov. Den akademiska 

kompetensen skall stärkas och därför kommer de under året att satsa på att öka andelen 

vetenskapligt kompetenta lärare. De skall även jobba med att utveckla Liberal Education 

(Verksamhetsplan STL, 2010). Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har satt upp 

kortsiktiga och långsiktiga mål (Verksamhetsplan HS, 2010). De kortsiktigt mål är att få 

ekonomin i balans, vidareutveckla distanspedagogiken och även utveckla några nya utbild-

ningar. Som långsiktigt mål vill de bli en institution som fullgör sitt uppdrag att förvalta, 

producera och utbyta kunskap. De skall även arbeta för att utbildningen genom sin mång-

vetenskaplighet ska stödja Liberal Education-modellen.  

 
En klar nackdel med verksamhetsplanen är att tvingas skriva, vårt mål är att 

genomströmning ska öka till det, och att vi ska publicera si och så många ar-

tiklar, därför att det är rena gissningar. Vi har dem här målen hela tiden, lä-

rarna är ju skyldiga att bedriva forskning hela tiden, att publicera sig. Vi mås-

te få igenom så många studenter som möjligt och vi måste få budgeten att gå 

ihop, det målet finns ju hela tiden (Gunneng). 

 

Gardell berättar att förvaltningens huvudsakliga mål är att som administration och verk-

samhetsstöd stödja kärnverksamheten i utbildningen, med det de behöver. I tabell 2 nedan 

                                                 

4
 Följande avsnitt bygger på intervjuer med Jörgen Tholin (rektor), Christer Waldenström (verksamhetscon-

troller), Petra Eriksson (prefekt) och Therese Gardell (förvaltningschef). Tidpunkt för intervjuer se källhän-

visning intervjuer s. 35. 
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visas en sammanfattning av HGO övergripande mål och vilka mål som institutionerna job-

bar emot. 

 
HÖGSKOLANS 

ÖVERGRIPANDE 

MÅL. 

Genomströmning 

av studenter 

Planera och 

bygga upp nya 

campusprogram 

Implementera 

Liberal Edu-

cation. 

Jobba med kun-

skapstriangeln. 

Institutionen Kultur, 

Energi och Miljö 
X X X X 

Institutionen Spel-

design, teknik och 

lärande 

 X X X 

Institutionen Hu-

maniora och Sam-

hällsvetenskap 
X X X X 

Tabell 2 En sammanfattning av HGO:s gemensamma mål och institutionernas mål 

4.6. Högskolans på Gotlands verksamhetsstyrning
5
. 

HGO har idag en stabil ekonomisk situation och styrningen är därför mer inriktad på deras 

vision och verksamhetsmål (Verksamhetsplaneringsprocess, 2009). Tholin hamnade mitt i 

ett verksamhetsår när HGO anställde honom. En förändringsprocess startade efter anställ-

ningen, men eftersom det är en lång startsträcka så kommer Tholin inte veta hur det ser ut 

förens nästa år.  

 
Eftersom jag kom i augusti, så var verksamhetsåret på gång och det fanns inte 

mycket man kunde göra. Sedan skapade vi de tre institutionerna och de har 

skrivit verksamhetsplaner. Dem började i mars, alltså ärvde de en del av den 

planering som redan låg till grund. Så egentligen, så som jag vill att det ska 

bli, det kan jag göra först nästa år. Så lång är ju startsträckan när man kom-

mer in som chef (Tholin). 

 

4.6.1. Högskolan på Gotlands planeringsprocess 
Den nya organisationen som växt fram ställer nya krav på budget- och verksamhetsstyr-

ning (Verksamhetsplaneringsprocess, 2009). För att skapa goda möjligheter för institutio-

nerna att fatta mer långsiktiga beslut och ge ledningen ett verktyg för att styra verksamhe-

ten mot målen, har en ny modell för hur anslagsmedlen fördelas inom HGO har tagits 

fram.  

Planeringsprocessen, som visas i figur 4, börjar med att Tholin i april fastställer principer 

och en tidsplan för budget- och verksamhetsplanering inför nästkommande verksamhetsår 

(Verksamhetsplaneringsprocess, 2009). Tanken är att HGO sätter tre till fem övergripande 

mål till anvisningar för verksamhetsplanen berättar Tholin. I samband med detta skickas 

anvisningar för institutionernas arbete med verksamhetsplan och budget ut. I samma med-

delande skickas även HGO:s verksamhetsmål för året, de ekonomiska förutsättningarna 

och vilka uppgifter som institutionerna förväntas redovisa i respektive verksamhetsplan 

och budget (Verksamhetsplaneringsprocess, 2009). 

                                                 

5
 Detta avsnitt bygger på intervjuer med Jörgen Tholin (Rektor), Hedda Gunneng (Prefekt), Petra Eriksson 

(Prefekt), Christer Waldenström (verksamhetscontroller) och Lars-Magnus Lahne (Controller). Tidpunkter 

för intervjuerna, se källhänvisning intervjuer s. 35. 
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Figur 4 är en sammanslagning av HGO:s årscykel för verksamhetsplanering
6
 och verksamhetsplaneringspro-

cessen
7
 

I maj så fastställer sedan styrelsen anvisningarna som ska gälla för verksamhetsplanen. 

Anvisningarna har institutionerna upplevt vara detaljerade och säger t.ex. skriv om jäm-

ställdhetsmål eller skriv om utvecklingen av Liberal Education. Institutionernas syfte med 

verksamhetsplanen detta år var att på något sätt föra ihop ämnena och utbildningarna i den 

nya institutionen.  

 
Förra året, då kan man nog säga så här, att rektor hade ett syfte och här på in-

stitutionen hade man ett annat syfte. Anvisningar var mycket detaljerade, 

skriv någonting om målet, antal studenter, skriv om jämställdhetsmål, skriv 

om Liberal Education. Det var massa mål som var väldigt svåra att kvantifie-

ra. […] Institutionen var helt ny och det var massa olika ämnen och utbild-

ningar som behövde föras ihop på något sätt. Så syfte med verksamhetspla-

nen förra året var huvudsakligen att kolla olika positioner och vad det finns 

för möjlighet att skapa samarbeten, så den blev ganska spretigt. […] I år så 

finns det andra försättningar, för att i år tror jag att det går att föra en diskus-

sion inom institutionen, prioritering, det gick inte förra året eftersom alla var 

nya och då kan man inte prioritera bort någon (Gunneng). 

 

Från maj till september får institutionerna arbeta med respektive verksamhetsplan. Under 

arbetet får varje institution ett garanterat grundanslag som är baserat på verksamhetens 

omfattning tidigare år. Genom detta får varje institution ett uppdrag för utbildning på grund 

och avancerad nivå, uttryckt i antal helårsstudenter och helårsprestationer, allt detta kopp-

las sedan till en ekonomisk ram (Verksamhetsplaneringsprocess, 2009). Processen skiljer 

                                                 

6
 Se bilaga 3 för originalbild 

7
 Se bilaga 4 för originalbild  
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sig lite från varje institution och förvaltningen. Förvaltningen har medarbetarsamtal och 

kommunicerar i mindra grupper berättar Gardell och institutionerna samlar in underlag 

ifrån ämnesansvarig på olika sätt och arbetar sedan ihop verksamhetsplanen (Gunneng; 

Eriksson). 1:a september skall verksamhetsplanerna lämnas in, då sätter sig Tholin och 

prorektor ner för att läsa igenom verksamhetsplanerna. Det sker en dialog med varje insti-

tution, där Tholin ger synpunkter och ser igenom att det finns strategier för att nå målen. 

Tholin och institutionsledningen formulerar under september och oktober specifika utbild-

ningsuppdrag med strategiska medel och fördelar sedan dessa utifrån HGO:s mål och för-

väntningar för året, men tankar läggs också på satsningar på längre sikt (Verksamhetspla-

neringsprocess, 2009).  

 

Utbildningsinsatser som prioriteras vid beslut om fördelning (Verksamhetsplaneringspro-

cess, 2009): 

 Campusbaserad utbildning inom Liberal Education. 

 Utbildningar där HGO avser ansöka om master och forskarexamensrättigheter. 

Forskningsanslaget fördelas på de ansökningar som inkommit och de principer och priori-

teringar som anges i HGO:s forskningsstrategi. Detta beslut fattas i oktober av Tholin på 

förslag från Utbildnings- och forskningsnämnden. Enligt Tholin är ”det här väldigt otroligt 

vågat, för att i oktober tar styrelsen beslut och då vet vi fortfarande inte vad vi själva har 

för budget. Det ger ju regeringen oss i december.” 

 

Efter rektorsdialogen i september, oktober bereds underlaget inom HGO. I slutet av okto-

ber fattar styrelsen beslut om institutionernas verksamhetsuppdrag samt budget (Verksam-

hetsplaneringsprocess, 2009). Dessa kan justeras och i december fastställer styrelsen beslu-

ten. Institutionerna får sedan ta del av styrelsebeslutet. I slutet av året skall varje institution 

lämna en verksamhetsberättelse. Där ska särskild vikt läggas på redovisning av de strate-

giska satsningarna som genomförts under året och vilka resultat som de har uppnått (Verk-

samhetsplaneringsprocess, 2009). Varje institution skall även kommentera det ekonomiska 

resultatet och eventuella underskott som kan leda till återbetalningsskyldighet. Walden-

ström säger att ”det som det bister på ibland är att vi inte har tydliga mål […] som gör det 

svårt att följa upp helt enkelt. Sen är det tidsbrist, att verkligen följa upp saker och ting på 

djupet, det kräver massa tid.” 

 
4.7. Högskolans budget

8
 

Vilket syfte budgeten har finns det olika tolkningar om på HGO. Tholin menar att budge-

ten är ett sätt att sätta siffror på verksamhetsplanen. Enligt Waldenström och Gardell är 

budgetens syfte att planera inför kommande år och klargöra de ekonomiska förutsättning-

arna, men också att ge stöd för att inte kostnaderna skall skena iväg. Budgeten används 

även för att planera lärares tid. Eriksson berättar att budgeten inte har något enskilt syfte, 

den är verksamhetsplanen i pengar. Budgeten ses som ett planeringsverktyg som kan 

frångås för att anpassas till olika omprioriteringar. Eriksson påpekar också att budget och 

verksamhetsplan går ihop och används tillsammans för att få ordning på verksamheten och 

styra mot målen. Lahne och Gunneng anser att budgeten är ett styrinstrument. André Sär-

land
9
 menar att budgeten används för att ha kontroll på vart verksamheten är på väg. Den 

                                                 

8
 Detta avsnitt bygger på intervjuer med Jörgen Tholin (Rektor), Christer Waldenström (Verksamhetscontrol-

ler), Therese Gardell (Förvaltningschef), Petra Eriksson (Prefekt), Lars-Magnus Lahne (Controller), Hedda 

Gunneng (Prefekt) och Madeleine André Särland (Administrativ Koordinator) 
9
 Resten av arbetet Särland. 
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är också ett bra incitament då medarbetare får en uppfattning om varför de ansvariga ibland 

säger nej till saker. Enligt Eriksson har HGO haft problem med att lärare har startat upp 

kurser och verksamheter, som har intresserat ett stort antal studenter, men studenterna har 

inte fullgjort kurserna. Institutionerna skall självklart fortsätta att växa säger Eriksson, men 

att de nu skall styras lite mer strategiskt och ha en kontrollstation som kan bromsa viss 

utveckling till förmån för någon annan.  

 

Inställningen till budgeten var enligt Tholin väldigt lättsam när han började vid HGO. 

Många ansåg att det var ett rundningsmärke eller något som de skulle försöka lura. Tholin 

berättar att han därför har predikat om att budgeten är viktig och att pengarna som de får 

från regeringen skall användas på ett bra sätt. Om regeringen väljer att dra in pengar från 

anslaget så måste de anpassa sig till detta genom att göra kostnadseffektiviseringar. Gun-

neng påpekar att det är många som inte förstår budgeten, men att detta inte gör någonting 

så länge de som har verksamhetsansvar förstår den. Waldenström anser dock att de som 

faktiskt kommer i kontakt med budgeten ser den som ett verktyg för planering och som en 

förutsättning för att nå kostnadskontroll. 

 

Idag används budgeten som ett planeringsverktyg för lärarna berättar Eriksson, Walden-

ström och Gardell. Enligt Gunneng har de på institutionen för humaniora och samhällsve-

tenskap valt att kartlägga resurserna. De har gjort en modell för antalet klocktimmar för en 

lärare, där t.ex. en lärare som haft 240 klocktimmar fick 120, vilket var en väldigt drastisk 

minskning. Men Gunneng påpekar att det har fått lärarna att börja fundera över vilken un-

dervisningsform som krävs. Lahne berättar att varje institution är resultatansvarig och att 

deras intäkter och kostnader skall täcka kostnaderna för verksamhetsstödet.   

 

4.7.1. Medverkande i budgetprocessen och planeringsverktyg 
I budgetprocessen medverkar rektor, prorektor och ekonomichef anser samtliga responden-

ter. Tholin har varit inne på att införa att de skall ta med en kandidat från studentförening-

en för att studenternas inflyttande skall finnas med. Respektive prefekt och förvaltnings-

chef bestämmer sedan vilka som skall vara med i deras budgetprocess. Det är bland annat 

prefekt, proprefekt och ämnesansvariga som medverkar. Även ekonomipersonal deltar i 

budgetprocessen då de jobbar praktiskt med budgetarbetet, berättar Waldenström.  

 
Jag fick ta del av ett styrelsebeslut i oktober utan att någon hade förberedd 

mig. […] jag antar att det blir bättre i år, att vi perfekt kommer vara involve-

rade i diskussionerna om det […] Jag anser att en budgetprocess ska skötas 

från bottennivå och upp. Det är så mycket information som måste komma 

fram och som man måste värdera (Gunneng). 

 

Waldenström berättar att budgeten är ett verksamhetsstyrningsinstrument på alla nivåer. 

Det finns budgetar för varje enskilt ämne, för varje institution och för varje enskild kurs. 

Även alla projekt har budgetar och där berättar Särland att hon är med som bollplank för de 

andra på institutionen. Men för att få ihop alla de här delarna till en helhet så är budgeten 

ett bra instrument för att följa upp verksamheten menar Waldenström. Enligt Lahne är det 

viktigt att ge stöd och råd till varje institution för att de skall kunna förstå och ta till sig 

styrningen. Det krävs ett kontinuerligt arbete med budgeten under hela året. För att planera 

och följa upp använder de anställda sig av programmet PUH (planering och uppföljnings-

hjälpmedel). De anställda kan med hjälp av PUH lägga upp kurser, antal studenter, timmar 

m.m. för att sedan lättare följa upp och se konsekvenser som uppstått under tiden.  Gun-

neng påpekar att PUH behöver utvecklas då det inte går att planera för ett helt ämne eller 
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hela institutionen. Det är väldigt svårt att planera övergripande mål. Särland anser att det 

måste finnas bättre och enklare verktyg för att styra verksamheten. 

 

4.7.2. Högskolan på Gotlands inkomster 
HGO:s inkomster är idag baserade på de anslag som de får från staten och även en del ex-

terna anslag (Mattsson, 2011). Tholin menar att eftersom HGO inte har möjlighet att ex-

pandera, är det viktigt att pengarna används på ett riktigt sätt. Tholin berättar att de får ett 

maxbelopp från staten som är intäkterna, oavsett om de presterar bättre, får de inte mer 

betalt. Staten har ”prislappar” för olika utbildningar. Anslagen utgår ifrån hur mycket ut-

bildning HGO har inom humaniora och samhällsvetenskap respektive teknik och naturve-

tenskap. HGO använder sedan samma fördelning när de ger pengarna till institutionerna 

påpekar Tholin.  

 

Enligt Waldenström går en del av anslaget till rektorn för att fördela till strategiska sats-

ningar. Gunneng berättar att de drar av en summa för lokaler och förvaltning, som idag 

ligger på ca 52,7 procent. Waldenström berättar att de har en relativt stor frihet att använda 

de resurser som de får. De får själva välja vilken utbildning och forskning som de skall 

lägga pengarna på, men anslaget lägger ramarna. Genom detta har de stor möjlighet att 

sätta upp egna mål. Gardell anser att anslagen är en förutsättning för deras målsättning. Det 

bör diskuteras om en omfördelning av anslaget påpekar Gunneng då hon menar att lärarna 

inom humaniora och samhällsvetenskap gör samma jobb som lärarna inom teknik och na-

turvetenskap, men har en lägre tilldelning. Pengarna som kommer från regeringen måste 

inte användas på samma sätt genom hela systemet berättar hon. 

 

4.7.3. Högskolan på Gotlands kostnader 
Waldenström berättar att de för två år sedan införde SUHF-modellen, för indirekta kostna-

der på HGO. Den diskuteras fortfarande då de kan välja att räkna på lite olika sätt, efter-

som arbetet med budgeten har påverkats av den modell som de har valt menar Walden-

ström. Enligt Tholin använder HGO sig av SUHF-modellen för att tydliggöra de indirekta 

kostnaderna. Kostnaderna blir tydliga och modellen gör att de blir medveten om kostna-

derna. Waldenström anser att modellen avgör hur de skall finansiera den verksamhet som 

inte har kostnader direkt kopplade till utbildning och forskning, t.ex. studentservice, perso-

nal och ekonomiadministration, lokaler etc. Gunneng menar att ett problem med denna 

modell är att den tvingar prefekten att ge ut alla pengar till ämnena istället för att spara en 

buffert, som de senare kan använda för att jämna ut oförutsedda utgifter.  Lahne berättar att 

60 procent av kostnaderna idag utgörs av personalkostnader. Det är därför viktigt att ut-

nyttja resurserna på ett bra sätt och han kan inte påstå att HGO gör det idag.  

 

4.7.4. Högskolan på Gotlands uppföljning av budget 
Enligt samtliga respondenter görs det uppföljningar varje tertial, dvs. tre gånger om året. 

Tholin tittar tillsammans med prefekter och förvaltningschef igenom om allt ser bra ut och 

om det inte stämmer så diskuteras rimliga förklaringar. Underlaget som tas fram på eko-

nomiavdelningen levereras till respektive prefekt och förvaltningschef, sedan kan de själva 

följa upp i systemet månadsvis. Institutionen för kultur, energi och miljö har inte haft nå-

gon ekonom hos sig, detta menar Eriksson har gjort att de bara följt upp hela verksamheten 

en gång per år, men att de nu skall börja göra detta per tertial. Särland och Gunneng berät-

tar att institutionen för humaniora och samhällsvetenskap gör uppföljningar varannan må-

nad.  
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Tholin berättar att de samkör budgetdialog och verksamhetsdialog. I denna dialog pratar de 

om vad de har gjort, vilket resultat det gett och sen kopplar de det till ekonomin och gör en 

slags budgetuppföljning. Materialet används för att kontrollera vad som hänt under året 

och sedan påverkar den planeringen inför nästa år. Eriksson och Lahne berättar att de får 

en varningsklocka genom uppföljningen om något är på väg att hända. Uppföljningen kan 

också användas för att följa upp målen. De kan med hjälp av materialet styra verksamheten 

så att de kan nå målen på ett bättre sätt. Institutionerna gör löpande utvärderingar av kur-

serna. Varje kurs avslutas med en kursutvärdering och lärarna är skyldiga att gå igenom 

dem och vidta åtgärder. 

 

4.8. Sammanfattning av kapitlet 
Universitet och högskolor är statligt styrda och har därför en huvuduppgift från staten. De 

skall bedriva utbildning, forskning och samverkan med samhället. Utbildningsdepartemen-

tet (2011) har satt upp mål för högskolor och universitet att de skall ge studenterna förmå-

ga till självständig och kritisk bedömning. HGO skall lämna underlag till regeringen, både 

för verksamhetsåret samt en budget för de tre nästkommande åren (Regeringen, 2010). 

Deras inkomst är idag ett anslag som de får från regeringen (Mattson, 2011). Anslaget är 

baserat på antal studenter och antal helårsprestationer. HGO har idag en vision som är ba-

serad på Liberal Education. Mottot är ”Passion och Vetenskap”. I verksamheten finns fyra 

övergripande mål som har brutits ner i delmål på de olika institutionerna (Tholin).  

HGO har tagit fram en ny modell för hur anslagsmedlen skall fördelas (Verksamhetsplane-

ringsprocess, 2009). Den börjar med att Tholin sätter anvisningar och en tidsplan för bud-

get och verksamhetsplaneringsprocessen. Sedan får institutionerna och förvaltningen mel-

lan april och september arbeta med respektive verksamhetsplan, för att 1:a september läm-

na in den till Tholin. Det sker sedan en dialog mellan Tholin och respektive prefekt och 

förvaltningschef. De utreder då eventuella frågetecken som finns i verksamhetsplanen 

(Verksamhetsplaneringsprocess, 2009). Sedan fastställer styrelsen besluten och i slutet av 

året lämnar varje institution och förvaltningen en verksamhetsberättelse.  

Respondenterna har haft olika uppfattningar om syftet med budgeten. Syften som fram-

kommit har varit planering, ansvarsfördelning, medvetenhet och resursallokering. Inställ-

ningen till budgeten har också uppfattats olika. Tholin menar att synen på budgeten har 

varit väldigt lättsam medan Waldenström påpekar att de som har kontakt med budgeten ser 

den som ett verktyg för planering och som en förutsättning för kostnadskontroll.  I HGO:s 

budgetprocess medverkar rektor, prorektor och ekonomichef. Sedan får varje prefekt och 

förvaltningschef bestämma vem som skall medverka i deras budgetprocess. De anställda på 

HGO använder sig idag av PUH, för att planera sina kurser och ämnen. För två år sedan 

valde HGO att införa SUHF-modellen för indirekta kostnader. Detta gör att de indirekta 

kostnaderna blir synliga. Ett problem med detta kan vara att prefekterna tvingas ge ut alla 

pengar till ämnena, istället för att spara en del till oförutsedda utgifter. Uppföljning av 

budgeten sker varje tertial och om de finns avvikelser kontaktas den ansvarige för en dia-

log.  
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5. ANALYS 

I detta kapitel analyseras det material som har framkommit från teori, organisationsdoku-

ment och intervjuer. Kapitlet börjar med en analys av hur teorierna om mål och strategi är 

kopplade till HGO:s egna mål och strategier. Sedan kommer ett avsnitt om HGO:s styrning 

och en analys om vilket styrverktyg som de använder. I slutet av kapitlet finns en analys av 

HGO:s budget och hur de går tillväga i budgetprocessen. 

 

5.1. Mål och strategi  
Målen skall vara utvalda eller utvecklade så att de lättare kan mätas av ekonomistyrningen 

menar Chenhall (2003). En organisation måste ha ekonomiska mål för att förbättra sin 

verksamhet menar Brunsson (2005). Målen skall bland annat användas vid jämförelser 

med andra organisationer och för att öka den egna tillväxten i förhållande till konkurren-

terna. Målen ska handla om att en organisation vill synas (Brunsson 2005). HGO har idag 

fyra gemensamma mål: 

 

 Genomströmning av studenter 

 Planera och bygga upp nya campusprogram 

 Implementera Liberal Education i kurser och utbildningsplanering 

 Jobba med kunskapstriangeln.   

 

Genomströmning av studenter behöver HGO öka för att kunna jämföra sig med konkurren-

terna och få en lika bra tillväxt. Då HGO är det enda lärosättet i Sverige som har inför Li-

beral Education kan detta mål vara ett bra sätt för organisationen att synas bland konkur-

renterna. Målet att utveckla nya campusprogram gör att de ökar sin konkurrenskraft. Att 

hitta unika inriktningar kan också vara en bra konkurrensfördel. Att jobba med kunskaps-

triangeln behöver alla universitet och högskolor som är statliga gör. Det är därför viktigt att 

arbeta på ett sätt som gör HGO konkurrenskraftigt i förhållande till sina konkurrenter. 

Nilsson et al (2010) skriver att informationsutbyte om möjligheter, inriktning och uppnåd-

da mål är viktigt för att en organisation skall bli framgångsrik.   

Tholin berättar att HGO även har några långsiktiga mål som innebär att bygga upp veten-

skapliga kurser och göra några av dessa så starka att de kan göra mastersansökningar och 

eventuell forskningsutbildning. Enligt Skärvad och Olsson (2005) finns det mål på de olika 

organisationsnivåerna. De mål som finns på en lägre organisationsnivå skall vara ett medel 

för att uppnå målen på en högre nivå. Waldenström menar att HGO:s långsiktiga mål idag 

bryts ned till delmål som prioriteras under det kommande året. Sedan bryter varje institu-

tion ner dessa delmål och formar sina egna mål. Detta ska leda till att de tillsammans upp-

når de högre målen. Utifrån tabell 2
10

 kan utläsas att samtliga institutioner idag arbetar för 

att nå HGO:s gemensamma mål. En avvikelse har dock skett på Institutionen för Spelde-

sign, teknik och lärande, där de enligt verksamhetsplanen inte jobbar mot målet för genom-

strömning av studenter. Gunneng menar att målet för genomströmningen är en självklarhet 

och att detta är ett mål som finns hela tiden. Av detta kan man eventuellt dra slutsatsen att 

Institutionen för Speldesign, teknik och lärande har valt att lyfta fram andra mål i verk-

samhetsplanen, eftersom mål för genomströmning förutsätts som en självklarhet.  

En strategi är enligt Nilsson et al (2010) ett tillvägagångssätt för att uppnå de långsiktiga 

målen. HGO har idag en strategi som enligt Tholin är Liberal Education. HGO är den enda 

                                                 

10
 Se sidan 19. 
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högskolan i hela landet som använder Liberal Education som strategi. Då strategin är unik i 

landet kan den leda till att HGO når de långsiktiga målen och därmed också de gemen-

samma målen för HGO. Enligt Ax et al (2006) är strategier en beskrivning av vad en orga-

nisation vill ägna sig åt nu och i framtiden. Då HGO vill bygga upp veteskapliga kurser, 

anses Liberal Education vara en bra strategi eftersom den inte enbar skapar ett djup i ut-

bildningen utan även en bredd.    

5.2. Styrningen av Högskolan på Gotland 
Ekonomistyrning är en process där chefer påverkar medarbetarna i en organisation att im-

plementera verksamhetens strategier (Anthony och Govindarajan, 1998). Det är en organi-

sations uppdrag att utveckla, producera och marknadsföra sina produkter på sin marknad. 

Det är ägarna som formar ramar och mål för verksamheten (Olve och Samuelson, 2008).  

 

 

 

Samtliga respondenter anser att det huvudsakliga målet i verksamheten är att bedriva ut-

bildning och forskning med vetenskaplig grund, samt samverkan. I figur 5 har Anthony 

och Govindarajans (1998 s.7) modell för relationen mellan planering och styrning satts 

ihop med Olve och Samuelssons (2008 s.34) översikt över formella styrsystem. Detta för 

att visa kopplingen mellan dessa två på HGO. Det är staten som påverkar organisationens 

utveckling. Det är ägarna som formar ramar och mål för verksamheten och sedan är det 

ledningen som utifrån detta sätter de övergripande målen för HGO. Tholin fattar utifrån 

vägledning från staten beslut på den strategiska nivån. Utifrån studien har det framkommit 

att staten påverkar HGO genom att ge mål och anslag för att implementera strategier. För 

att sedan också utveckla, producera och marknadsföra HGO:s produkter. Tholin har sedan 

ansvaret att förmedla detta vidare till prefekter och förvaltningschef. Han som chef påver-

kar då prefekterna att formulera egna mål och strategier genom att ge anvisningar.  

 

Prefekterna och controllers jobbar med ettårsstyrningen, dvs. verksamhetsplanering, bud-

getering och rullandeprognoser. Ekonomistyrningen handlar om implementera strategier 

(Anthony och Govindarajan, 1998), det är prefekterna som implementerar strategierna vid 

HGO genom att skriva verksamhetsplanerna vid HGO. Dessa innehåller strategier om hur 

respektive institution skall nå sina delmål. På den operativa nivån handlar det om vad som 

skall göras idag eller imorgon. Det är de ämnesansvarigas uppgift att se till att den dagliga 

verksamheten sköts och att mål nås på ett effektivt sätt.  

 

5.2.1. Ettårsstyrning vid Högskolan på Gotland 
HGO är en matrisorganisation som bygger på nämnder, institutioner och enheter för verk-

samhetsstöd (Högskolan på Gotland, 2011d). Tholin kom in organisationen augusti 2009 

och eftersom ett verksamhetsår då redan hade börjat, fanns det inte mycket att göra. Att 

vara rektor i denna typ av organisation har en lång startsträcka, vilket innebär att Tholin 

Figur 5 Samband mellan figur 1 och figur 2. 
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inte kan se resultatet av sina förändringar förrän nästa år, dvs. 2012. En rektor får sitta i sex 

år (Högskoleverket, 2011), detta anses kunna påverka organisationen då förändringar kan 

ske vid byta av rektor. Olve och Samuelsson (2008) menar att det vid en organisationsför-

ändring sker förändringar i ansvarsförhållanden, det är därför viktigt att en organisation 

kan anpassa sig snabbt och effektivt. Då HGO har gått från ämnesavdelningar till institu-

tioner har det varit viktigt för prefekterna att föra samma deras institution. Det är då viktigt 

att organisationen har bra kommunikationskanaler. När det diskuteras förändringar i en 

organisation är det viktigt att det diskuteras med alla som är ansvariga för att få veta om 

det kan bli några konsekvenser av beslutet. Studien har visat att samtliga nivåer har en roll 

i verksamhetsstyrning, vilket är bra då Olve och Samuelson (2008) menar att en verksam-

het kommer anpassa sig snabbt och effektivt till förändringar om det finns ett samspel mel-

lan organisation och styrsystemet. 

 

Olve och Samuelson (2008) tar upp fyra olika styrmedel; organisation och bemanning, 

belöningssystem, formellt styrsystem och mindre formaliserad styrning. Dessa styrmedel 

är beroende av varandra, men ibland läggs mer tyngdpunkt på en av dem. Studien visar att 

HGO idag använder samtliga styrmedel men att det formella styrsystemet lyfts fram mest 

då de jobbar med verksamhetsplaner och budgetering. Ettårsstyrningen är den som har 

lyfts fram under intervjuerna, då verksamhetsplanerna planeras för ett år i taget.  

 

5.3. Budget 
Många organisationer använder idag delbudgetar som är mycket detaljerade och operativt 

inriktade (Ax et al, 2008). Dessa kan upprättas för alla typer av kostnader och kan också 

delas upp i olika delar. Det finns två olika typer av delbudgetar; avdelningsbudget och 

funktionsbudget. I verkligheten blandas dessa två.  HGO budgetar idag på; kursnivå, äm-

nesnivå, institutionsnivå och högskolenivå. HGO använder sig av både avdelningsbudget 

och funktionsbudget. Avdelningsbudgeten finns på kursnivå och ämnesnivå för att styra 

olika delar i verksamheten. Funktionsbudgeten finns på institutionsnivå och används för att 

planera verksamheten baserat på respektive verksamhetsplan.  

 

Fördelen med dessa delbudgetar kan vara att de bidrar till ökad motivation och kommuni-

kation, dock bör hänsyn tas till att inställningen till budgeten har varit väldigt lättsam och 

sett som något som de skall försöka lura. Tholin har jobbat med att ta bort denna inställ-

ning och Waldenström anser att de som idag kommer i kontakt med budgeten ser den som 

ett styrverktyg. Gunneng menar dock att alla inte förstår den än. Då budgeten finns på 

många olika nivåer i organisationen och inställningen ännu är något som Tholin jobbar på. 

Så kan eventuellt slutsatsen dras att för att medarbetarna skall bli motiverande och att 

kommunikationen skall öka, så ska de som känner sig osäkra ha en möjlighet att bolla åsik-

ter med någon som jobbar kontinuerligt med budget.  

 

Idag använder HGO programmet PUH som de anställda använder för att planera t.ex. kur-

ser och ämnen. Genom detta system kan de sedan göra uppföljningar. Problemet med PUH 

är att det inte går att planera på ämnes- och institutionsnivå. Detta gör att det är väldigt 

svårt att planera övergripande, därför behövs en fungerande budgetteknik som ger möjlig-

het till bättre ekonomistyrning och uppföljning. En önskan om bättre och enklare styrverk-

tyg har visats bland respondenterna som också har påpekat att det i vissa fall inte finns nå-

gon styrning alls. 

 

HGO införde under 2007 en ny redovisningsmodell för indirekta kostnader. Modellen på-
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verka också den interna resursfördelning, beslutfattande och förutsättning för intern styr-

ning. Denna modell är bra då HGO kan se exakt vilka kostnader en kostnadsbärare har och 

därigenom snabbt se om det sker en drastisk avvikelse ifrån budget och kan då utför åtgär-

der. En nackdel som har lyfts fram är att modellen tvingar prefekten att ge ut alla pengarna 

till ämnena istället för att spara en buffert. Detta kan ses som ett problem då det kan uppstå 

oförutsedda kostnader och att institutionen då inte kan betala dessa.   

 

5.3.1. Syftet med budget.  
Ax et al (2006) menar att syftet med budget kan variera mellan organisationer och även 

inom samma organisation. De har valt att ta upp elva syften och från dessa kan vi urskilja 

att HGO har fyra olika uppfattningar om vad syftet med budget är. Syftena har samman-

ställts i tabell 3 nedan. 

Planering Budgetens syfte är att planera verksamhe-

ten. Budgetering används för att planera 

lärarnas tid. 

Ansvarsfördelning Budgeten skall stödja att kostnader inte 

skenar iväg. Den används för att ha koll på 

vart HGO är på väg, om det sker avvikelse 

från budget kontaktas den som är ansvarig. 

Medvetenhet Budgeten är ett verktyg och styrmedel som 

hjälper en organisation att bli framgångs-

rikt. Budgeten gör att medarbetare får en 

uppfattning om varför de ansvariga ibland 

säger nej till saker. 

Resursallokering Sätta siffror på verksamhetsplanen. Ansla-

gen fördelas på institutionerna. 
Tabell 3 HGO:s syfte med budget. 

Respondenterna har lyft fram fyra olika syften med budget; planering, ansvarsfördelning, 

medvetenhet och resursallokering. Syftet med budgeten kan variera inom verksamheten 

och när syftet uppfylls så uppstår önskad effekt. I studien som gjorts har även visat två yt-

terligare syften som respondenterna lyft fram när de talat om budgetprocessen. Dessa syf-

ten är målsättning och kommunikation. Tholin ger med hjälp av budgeten anvisningar om 

vilka målsättningar som han förväntar sig att institutionen sätter. Under budgetprocessen 

sker också medarbetarsamtal där de får komma med idéer och synpunkter inför arbetet med 

verksamhetsplanen. Studien visar att HGO använder kommunikation i medarbetarsamtal 

mellan anställda och prefekt, dock upp har det framkommit att prefekterna upplever att de 

inte får vara med vid diskussioner i budgetprocessen.  

5.3.2. Användning av budget 
Verksamhetsplanen är HGO:s idé i ord och budgeten är idén i siffror. Prefekterna och för-

valtningschefen anser att verksamhetsplanen används för att lyfta fram och få ordning på 

verksamheten och på så sätt kan de nå de gemensamma målen. Från en prefekt har det 

dock lyfts fram att det kändes som att Tholin förra året hade ett annat syfte med verksam-

hetsplanen än det syfte som institutionen hade. Anvisningarna ansågs vara väldigt detalje-

rade och eftersom institutionerna var helt nya var det svårt att utesluta någon av ämnesav-

delningarna för att lyfta fram någon annan. Här spelar förändringsprocessen en viktig roll 

då institutionerna ännu jobbar på att hitta samarbeten mellan ämnena. Därför kan de ännu 

inte utesluta någon för att lyfta fram någon annan.  
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5.4. Högskolan på Gotlands budgetprocess 
Enligt Bunce et al (1995) börjar budgetprocessen med att ledningen sätter inkomster, pro-

gnoser och mål på budget. HGO:s inkomst är idag de anslag de får ifrån regeringen, dessa 

fördelas sedan ut på institutionerna på samma sätt som de får pengar från regeringen. Dock 

görs ett avdrag på ca 52,7 procent för kostnader för lokaler och förvaltning menar Gun-

neng.  Eftersom rektor och styrelse inte vet vad de kommer få för anslag förrän i december, 

sätter de i oktober en preliminär budget som är baserade på föregående år. Det har lyfts 

fram åsikter om att vissa kurser idag får mindre ersättning trots att de utför och använder 

samma verktyg som andra kurser med högre ersättning. Det efterfrågas därför en omför-

delning av anslagen. Målen arbetar Tholin fram tillsammans med styrelsen i april. Institu-

tionerna får sedan anvisningar som de skall basera sina individuella mål på.  

 

En budgetprocess består av tre olika faser; budgetuppställande, budgetuppföljning och 

budgetanalys berättar Ax et al (2006). Processen kan se olika ut och kan involvera en till 

tusentals människor. De som är involverade i processen skall kunna se helheten och kunna 

ange åsikter och behov. På HGO medverkar rektor, prorektor och ekonomichef i budget-

processen. Sedan har varje institution även ett antal personer som medverkar i processen, 

det är framförallt prefekt, proprefekt och ämnesansvariga. Det har uppkommit kritik från 

visa respondenter som upplevt att de inte får ta del av alla diskussionerna som förs under 

budgetprocessen. De påstår att de genom ett styrelsebeslut fått reda på att deras intäkter har 

sjunkit drastiskt. När det diskuteras förändringar och förutsättningar bör det även föras en 

dialog med de som kan tala om vad konsekvenserna blir. En annan synpunkt som upp-

kommit under intervjuerna är att det måste finnas en kontrollstation som bromsar viss ut-

veckling till förmån för andra. Detta för att HGO förut har haft ett problem med att lärare 

har startat kurser och verksamheter, och sedan har de expanderat för att det har funnits ett 

engagemang, vilket anses vara bra, men att HGO nu borde styra mer strategiskt och därför 

bromsa viss utveckling till förmån för annan.  

 

5.4.1 Budgetuppställandet 
Då det finns flera olika sätt att budgetera, bör det utformas så att det överstämmer med det 

syfte som organisationen har valt. Medarbetarna får med hjälp av budgetuppställandet en 

inblick i de andra avdelningarnas verksamhet (Bergstrand och Olve, 1996). Det finns tre 

olika metoder i budgetuppställandet, där uppbyggnadsmetoden är den som känns relevant 

för HGO. I figur 6 visas HGO:s budgetprocess utifrån denna metod. 

 

På  Figur 6 Högskolans budgetprocess enligt uppbyggnadsmodellen 
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Ledningen lämnar förutsättningar till avdelningarna för budgetarbetet (Ax et al, 2006). På 

HGO är det Tholin som i april ger principer och tidsplaner till institutionerna för deras 

verksamhetsplan. Tholin skickar sedan ut anvisningar för respektive verksamhetsplan och 

budget och skickar även med verksamhetsmål för HGO och de ekonomiska förutsättning-

arna.  I maj fastställer sedan styrelsen anvisningarna för verksamhetsplanen. Som Ax et al 

(2006) skriver så byggs sedan delbudgetar upp. I figur 6 visas att det är mellan maj och 

september som institutionerna jobbar ihop respektive verksamhetsplan och budget. Istället 

för att skicka dem färdigställda delbudgeten till granskning hos ekonomiavdelning (Ax et 

al, 2006), skickar institutionerna den 1:a september verksamhetsplan och budget till Tholin 

för granskning. Det sker en rektorsdialog om det är något som behöver justeras. Styrelsen 

fattar sedan i slutet av oktober beslut om verksamhetsuppdrag och budget för institutioner-

na, detta kan sedan justeras fram till december då styrelsen fastställer besluten.   

5.4.2. Budgetuppföljning 
En budgetuppföljning kan ha olika syften. De syften som Ax et al (2006) tar upp är att upp-

följningen skall vara underlag för nya budgetar, analysera avvikelser, utkräva ansvar för 

avvikelser, informations och diskussionsunderlag samt vara grund för belöningssystem. 

Under året följs budgeten upp med rapporter ifrån redovisningen, där de budgeterade vär-

dena ställs mot de redovisade (Ax et al, 2006). Studien visar att HGO gör budgetuppfölj-

ningar varje tertial på högskolenivå, där rektor, prefekter och förvaltningschef granskar att 

allt ser bra ut.  

På institutionsnivå sker uppföljningen på olika sätt, Institutionen för kultur, energi och mil-

jö har hittills bara gjort uppföljningar en gång per år, men skall nu börja med tertialupp-

följningarna. Medan Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap gör uppföljningar 

varannan månad för att kontrollera hur verksamheten ligger till. Ax et al (2006) menar att 

om uppföljningen skall få en styrande effekt bör rapporterna från uppföljningen skickas ut 

en till fem dagar efter periodens utgång. Studien har visat att då rektor och prefekter gör 

uppföljningen så kollar de om det skett någon avvikelse. Endast när det skett avvikelser 

sker en dialog med den ansvariga för att få veta orsaken och sedan göra justeringar om det 

så krävs.  

5.4.3 Högskolan på Gotlands budgetanalys 
Ingen budget överensstämmer med det exakta utfallet av budgetperioden (Ax 2006). Syftet 

med analysen är att få en förklaring till varför värdena skiljer sig åt. HGO har valt att i slu-

tet av året ta in en verksamhetsberättelse ifrån varje institution. Där institutionen få förklara 

eventuella avvikelser, dock läggs störst vikt på redovisning och strategiska satsningar som 

genomförts och vad de har nått för resultat. 
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6. SLUTSATS 

 

Studien har visat att budgeten och verksamhetsplanerna har stor betydelse för HGO. Detta 

eftersom de använder dessa som ett planeringsverktyg inför nästkommande räkenskapsår 

och kontrollerar att pengarna används på ett korrekt sätt. Slutsatsen vi kan dra är att budget 

och budgetprocessen används som ett styrmedel tillsammans med verksamhetsplanen. 

 

På vilket sätt används budgeten som ett styrmedel på Högskolan på Gotland?  

 

På den strategiska nivån kan slutsats dras att det på HGO är Tholin som styr verksamheten 

utifrån de ramar han tilldelats från staten. Tholin använder budgeten och verksamhetspla-

nen som ett styrmedel då han planerar verksamheten. Han ger varje institution detaljerade 

anvisningar till en verksamhetsplan och budget för att styra dem i riktning mot målen. Må-

len som han vill att institutionerna ska jobba mot är; genomströmning av studenter, imple-

mentera Liberal Education i kurser och utbildningsplaner, planera och bygga upp nya cam-

pusprogram samt att jobba med kunskapstriangeln. Tholin ger även anvisningar om de 

ekonomiska förutsättningarna som institutionerna har för att nå målen. Genom regelbunden 

dialog med prefekter och förvaltningschef, för att granska budget och verksamhetsplan, 

kan Tholin följa upp att verksamheten styrs i den riktning som han planerat, och att varje 

institution har en strategi för sitt budgetarbete. 

 

I de ekonomiska förutsättningarna finns ett anslag som Tholin har valt att fördela på sam-

ma sätt som regeringen. Anslagen som han delar ut styr institutionerna på så sätt att de ut-

gör en kostnadsram för deras delmål. Han gör budgetuppföljningar varje tertial för att 

granska att det inte skett avvikelser och att kostnaderna inte drar iväg. Vid avvikelser i un-

derlaget pratar han med den ansvariga för avvikelsen för att analysera rimliga förklaringar 

och vidta eventuella åtgärder. 

 

På den taktiska nivån är det prefekter och förvaltningschef som styr verksamheten. De an-

slag som de får från Tholin får de lägga på den utbildning och forskning som de vill priori-

tera. På detta sätt kan de välja vilken del av institutionen de vill lyfta fram under det kom-

mande året. Prefekterna använder budgeten som ett planeringsverktyg för lärarna. En insti-

tution har nyligen infört en modell för att kontrollera lärarnas klocktimmar, med avsikt att 

utnyttja resurserna maximalt.  

Sammanfattningsvis är slutsatsen att HGO använder budgeten som ett planeringsverktyg. 

De använder den också för att fördela ansvaret i organisationen samt skapa medvetenhet 

bland de anställda. Fördelning av resurserna är också en anledning till att HGO använder 

budgeten som styrmedel.   

6.1. Avslutade reflektioner 
Under arbetets gång har det framkommit att sättet att använda budgeten som ett styrmedel 

inte än har kommit igenom hela organisationen. HGO är idag i en förändringsprocess, vil-

ket har gjort att visa respondenter inte känt att de är tillräckligt delaktiga i budgetproces-

sen. En ökad kommunikation anses i detta läge vara relevant för att få en bra genomström-

ning i organisationen. Det är även en viktig del för att kunna effektivisera styrmedlen inom 

organisationen Något annat som framkommit under arbetet är efterfrågan om enklare verk-

tyg för att planera verksamheten. Idag använder de sig av PUH som inte anses vara till-

räckligt när det gäller planering på institutionsnivå. Forskarna till uppsatsen anser att det 
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krävs en dialog med rektor för att visa de missnöjen som finns med dessa system, för att 

eventuellt kunna byta till nyare och effektivare system och därmed förbättra planeringen 

utav verksamheten. 

Användningen av budgeten har upplevts annorlunda i olika delar av organisationen. Då 

rektor vill skapa en bättre inställning till budgeten anses det viktigt att få med prefekter och 

förvaltningschef på vilket syfte budgeten har för deras verksamhet. Den uppfattningen som 

har framkommit är att vissa idag inte har en liknande uppfattning om budgeten. För att få 

hela organisationen att arbeta mot målen krävs det att det finns en kompetens bland samtli-

ga avdelningar när det gäller arbetet med budget. För att motivera lärare, som också dem 

gör en budget inom sitt ämne, anser forskarna att prefekt/förvaltningschef bör ha grund-

kunskap inom ekonomi eller ha en ekonomianställd som kan hjälpa denna att motivera 

lärarna.    

En kritik som kan riktas mot studien är att vi endast tagit hänsyn till personer som jobbar 

med budgetarbetet och inte har gått vidare till lärarnivån för att kontrollera att dessa upp-

gifter stämmer. En medvetenhet finns om att budgetarbetet kan uppfattas annorlunda på 

lärarnivå. Vi har i uppsatsen dock valt att avgränsa oss till de personer som arbetar med 

budgeten eftersom arbetet annars skulle bli för omfattande.  

6.2. Förslag till vidare forskning 
I en fortsatt studie skulle det vara intressant att studera HGO:s budgetprocess efter att alla 

förändringar har genomförts för att se om samma resultat skulle uppnås. Det skulle även 

vara intressant att studera från en operativnivå, för att få en uppfattning om budgetproces-

sen på HGO, stämmer den överrens med uppfattningen på den strategiska och taktiska ni-

vån. Något annat som kan vara intressant att studera är om det finns brister i deras sätt att 

styra och vilka dessa brister i sådana fall är.  
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BILAGA 1 – Intervjuguide [Jörgen Tholin] 

 

 

Allmänt 

1. Vilken är din nuvarande befattning? 

2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

3. Antal år i yrke? 

 

Högskolan på Gotland 

 

4. Beskriv kort Högskolan på Gotland. 
5. Vad är det för varumärke ni vill förmedla? 

6. Vad har Högskolan för kortsiktiga och långsiktiga mål? 

7. Vad är er strategi för att nå dessa mål? 

8. På vilket sätt anser du att ni följer upp era mål? 

 

Budget  

9. Vad anser du vara syftet med budgeten? 

10. Vad anser du vara de anställdas inställning till budget? 

11. Vad anser du är fördelar budget? 

12. Vad anser du vara nackdelar med budget? 

13. Beskriv hur er budgetprocess går till.. 

14. Vilka medverkar i budgetprocessen? 

15. Får övriga medarbetare ta del av budgetprocessen? (Varför/varför inte?) 

16. Anser du att fler eller färre bör ta del av processen, i så fall varför? 

17. Hur fördelas anslagen på institutionen 

18. Hur påverkar anslagen er resa mot målen? 

19. Har ni valt att använda universitet och högskoleförbundets modell för indirekta 

kostnader? 

 

Budgetuppföljning 

20. Gör ni någon budgetuppföljning? 

21. Hur ofta görs budgetuppföljning? 

22. Vad anser du att ni skall få ut av budgetuppföljningen? 

 

Verksamhetsplan 

23. Vad anser du vara syftet med verksamhetsplanen? 

24. Finns det några fördelar med verksamhetsplanen? 

25. Finns det några nackdelar? 

26. Vilka får ta del av verksamhetsplanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

BILAGA 2 – Intervjuguide [Prefekter, Controllers och Koordinator] 

 

Allmänt 

1. Vilken är din nuvarande befattning? 

2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

3. Antal år i yrke? 

4. Vad är er institutions huvudsakliga mål? 

5. Hur jobbar ni för att nå målen? 

6. På vilket sätt anser du att ni följer upp målen? 

7. Finns det några fördelar eller nackdelar med detta? 

 

 

Budget  

8. Vad anser du vara syftet med budgeten? 

9. Hur uppfattar du anställdas inställning till budget? 

10. Vad anser du är fördelar budget? 

11. Vad anser du vara nackdelar med budget? 

12. Beskriv hur er budgetprocess går till.. 

13. Vilka medverkar i budgetprocessen? 

14. Får övriga medarbetare ta del av budgetprocessen? (Varför/varför inte?) 

15. Anser du att fler eller färre bör ta del av processen, i så fall varför? 

16. Hur fördelas anslagen på institutionen? 

17. Hur påverkar anslagen er resa mot målen? 

18. Har ni valt att använda universitet och högskoleförbundets modell för indirekta 

kostnader? 

 

Budgetuppföljning 

19. Gör ni någon budgetuppföljning? 

20. Hur ofta görs budgetuppföljning? 

21. Vad anser du att ni skall få ut av budgetuppföljningen? 

 

Verksamhetsplan 

22. Vad anser du vara syftet med verksamhetsplanen? 

23. Finns det några fördelar med verksamhetsplanen? 

24. Finns det några nackdelar? 

25. Hur många är involverade i arbetet med verksamhetsplanen? 

26. Vilka får ta del av verksamhetsplanen 
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BILAGA 3 – Verksamhetsplanering på Högskolan på Gotland 

 

 

 

Figuren visar årscykel  för verksamhetsplanering för Högskolan på Gotland. (1) Antag-

ning Internationella HT. (2) Anmälningsperiod HT. (3) Antagning HT. (4) Anmälningspe-

riod VT. (5) Antagning VT. (6) Anmälningsperiod internationella kurser och program HT. 

(7) Anmälningsperiod ST. (8) Antagning ST. (9) Anmälningsperiod internationella VT. (10) 

Antagning internationella VT. 
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BILAGA 4 – Verksamhetsplaneringsprocess 

 

 

Styrelsen 

 
 

Rektor 

 
Planering 

Planeringschef 

Controller 
 

UFN 

 
Institutioner 

Prefekter 

 
Förvaltning 

Förvaltningschef 

 Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari 

Figuren beskriver HGO:s verksamhetsplaneringsprocess (2009 s.2) 

Anvisningar inför kommande 

verksamhetsår (april): 

• HST fördelning/inst. 

• Verksamhetsuppdrag inom GU 
och forskning 

• Kvalitetskriterier för utbudet 

• Ekonomisktutrymme & uppdrag 
för förvaltning. 

• uppföljningskrav år -1 

• Anvisningar for verksamhets 
berättelsen 

•Strategiska medel (vilkor) 

kvalitetskriterier 
för utbud 

Presenterar 

utbud (maj): VT ST, HT 

Arbeta fram förslag till VP 

Dialogmöten 

 - Diskussion 
om planerat 

utbud 

 - Diskussion 

om framtida 

 uppdrag 

 - Lokatbehov 

 - UppfoIjning 

av innevarande 

år 

 - Strategiska 

 satsningar 

Beslut 

Budget och 
VP / inst. och 

enhet 

Beslut 

• Programutbud 
•Ev. rev. Budget 

& VP 

Fastställer  
verksam-

hetsberättel-

se 

Fastställer 

årsredovisning 


