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Förord 

 

Vi vill ta det här tillfället i akt att tacka våra respondenter för att de varit så engagerade och 

tillmötesgående, era svar har varit ovärderliga för uppsatsen. Vi vill också tacka vår 

handledare Karin Brunsson och medlemmarna i vår seminariegrupp för värdefulla synpunkter 

och förslag. 

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss! 
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Sammanfattning 

 

Budget är ett ämne som har mött mycket kritik och forskningen kring budgetens sätt att 

fungera är begränsad. Budgeten anses av många vara ett svårtolkat och ointressant dokument. 

Budgeten fortsätter dock att vara en viktig del i verksamheters planering och styrning, framför 

allt inom offentliga verksamheter. Studiens syfte är att undersöka om en tillämpning av 

budget påverkar forskningssidans operativa nivå inom institutioner på Uppsala universitet. 

Studien är en kvalitativ fallstudie med både explorativa och deskriptiva inslag. Vi har använt 

oss av semi-strukturerade intervjuer och relevanta organisationsdokument. Vi har utgått ifrån 

ett teoretiskt ramverk om hur budgeten ser ut, vilka syften den fyller och hur budgetprocessen 

ser ut. Vi har även redovisat en del av den kritik som riktas mot budget. 

Vi kan se att budgeten fyller funktionen för både planering och ansvarsstyrning. Vi kan även 

se att budgeten förmedlar monetära möjligheter och restriktioner samt leder till 

kunskapsutveckling på en operativ nivå. 
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1.0 Inledning 

“Att styra ett större företag eller en organisation med många medarbetare är på gränsen till 

en omöjlig uppgift” - Bergstrand (2010). 

 

I offentliga verksamheter har budget en viktigare roll som styrinstrument än i privata 

verksamheter. Det påstår i alla fall Charpentier (1997) vilket han motiverar med att offentliga 

organisationers målsituation är mer komplex då de även behöver uppfylla vissa mål för ökad 

samhällsnytta. Budget är ett handlingsprogram som förmedlar verksamhetens ekonomiska 

mål samt handlingsramar för verksamhetens olika avdelningar fastställda i ekonomiska termer 

(Bergstrand & Olve, 1996).  

 

Greve (2011) ser budget som en del av en verksamhets planeringssystem. Detta 

planeringssystem delar han upp på fyra nivåer: strategisk planering, verksamhetsplanering, 

budget och operativ styrning. Inom budgetering finns det enligt Greve (2011) två 

konkurrerande synsätt, planering och ansvarsstyrning. Med planering ämnar verksamheten att 

prognostisera och utvärdera framtiden för att utifrån detta anpassa sitt handlande. 

Ansvarsstyrning syftar till ledningens användning av budget som ett verktyg för att styra 

medarbetarna mot verksamhetens mål (Greve, 2011). Enligt Greve (2010) är den operativa 

styrningen där planeringen för den löpande verksamheten sker. Här återspeglas det som ges 

uttryck för i strategisk planering, verksamhetsplanering och budget (Greve, 2011) 

 

Enligt Bergstrand (2010) har budget inom den offentliga sektorn ursprungligen varit inriktad 

mot att fördela de ekonomiska resurserna där en allt för stark betoning på de finansiella 

aspekterna i vissa fall resulterade i att de existerande arbetsuppgifterna hamnade i skuggan 

(Bergstrand 2010). I Sverige är en verksamhet inom den offentliga sektorn, så som ett 

universitet, tvingat enligt lag att upprätta en budget (SFS 2000:605). 

 

Offentliga sektorn är traditionellt sett byråkratiskt utformad och byråkratiska verksamheter är 

svårförändrade (Esperesson, 2010). New Public Management reformen har inneburit en 

anpassning av den offentliga sektorns verksamhet och styrning till en mer likt den som finns 

inom det privata näringslivet. Tillsammans med en förändring av universitets 

forskningsfinansiering (Regeringens proposition 2004/05:80) har reformen resulterat i 
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stramare budgetar, förändrade principer för fördelning av pengar och ökat kraven på extern 

finansiering inom universitet (Silander et al. 2014).  

 

På senare år har även mycket kritik mot budgetering lyfts fram i den ekonomiska debatten. 

Trots detta är det få verksamheter som övergett budget, men exempel finns. Bland de som har 

övergett budgeten återfinns Svenska Handelsbanken, IKEA, Volvo och Åhléns (Bergstrand & 

Olve, 1996).  En av budgetens starkaste kritiker är Jan Wallander, tidigare verkställande 

direktör för Svenska Handelsbanken, som redan 1970 avskaffade budgetering. Han 

sammanfattade kritiken år 1995 i boken “Budgeten- ett onödigt ont” i vilken Wallander 

uttrycker sin besvikelse över att så få följt Handelsbankens exempel. Wallander pekar i sin 

bok på ett flertal problem som budgetering kan medföra för en verksamhet (Wallander, 1995). 

 

1.1 Problemformulering 

Budgeten är det viktigaste verktyget för ekonomisk styrning (Charpentier, 1997) och är i allra 

högsta grad kopplat till hur de flesta verksamheter styrs (Hope & Fraser, 2003). Trots kritiken 

är forskning kring budgetens sätt att fungera begränsad i Sverige (Charpentier, 1997) och 

anses av många bara vara ett svårtolkat och ointressant dokument som ger en ensidig och 

ibland en missvisande bild av verksamheten (Bergstrand & Olve, 1996). Budgeten fortsätter 

dock att vara en viktig del i verksamheters planering och styrning (Bergstrand & Olve, 1996).  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om en tillämpning av budget som en del av ett 

planeringssystem påverkar arbetet på en operativ nivå inom institutioner på Uppsala 

universitet.  

  

Frågeställning: Hur används budget inom institutionerna och hur påverkar budgeten deras 

operativa styrning? 
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1.3 Bakgrund  

I följande kapitel presenteras bakgrund till budget i offentlig sektor, den kritik som lyfts mot 

budget och information om Uppsala universitet som vi anser är viktig för förståelsen av 

studien. 

 

1.3.1 Budgeten i offentlig sektor 

I de traditionella statliga verken uppstod budgeten som en intäkt utanför verksamheten, där 

det ofta saknades ett direkt samband mellan volym och kvalitet på det utförda arbetet 

(Bergstrand, 2010). Enligt Bergstrand (2010) kallades det att verksamheten var 

budgetkopplad. I dessa verksamheter ökade kostnaderna vid kontakt med medborgare istället 

för intäkterna, vilket skapade en motsatt effekt till vad som var tanken (Bergstrand, 2010). På 

senare tid kan man dock se att i många fall försöker offentliga verksamheter kopiera den 

marknadskopplade verksamhetens budget som till störst grad är etablerat inom den privata 

sektorn. I den marknadskopplade verksamheten blir intäkterna kopplade direkt till 

verksamheten (Bergstrand, 2010). Gör man ett arbete rätt och bra blir det delvis dyrare, men 

det skapar också ökade intäkter. Enligt Bergstrand (2010) kan det dock ge svåra implikationer 

på styrförutsättningarna inom verksamheten och vid övergångsfasen är det lätt att hinder 

uppstår eftersom skillnaderna mellan en budgetkopplad och en marknadskopplad verksamhet 

är väldigt stor (Bergstrand, 2010). 

 

1.3.2 Kritik mot budgetering 

Budgetprocessen är i de flesta verksamheten mycket långdragen, arbetsam och kräver mycket 

resurser (Wallander, 1995). Den genomsnittliga verksamheten lägger ca fyra månader på att 

upprätta en budget som enligt många inte tillför något värde till verksamheten och många 

operativa chefer uppger att den är irrelevant för deras syften (Hope & Fraser, 2003). Enligt 

Wallander är syftet med upprättandet av budgeten att det ska leda till att man inom 

verksamheten handlar på ett sätt de inte hade handlat om budgeten inte upprättas. Om 

handlandet då inte påverkas så missar budgeteringen en stor del av sitt syfte och en del 

utnyttjade resurseran har slösats (Wallander, 1995). 

 

Jan Wallander som är en av de starkaste kritikerna till budget kritiserar i sin bok framför allt 

att budget upprättas utifrån förenklade prognoser. Prognoserna kräver detaljerad data som 

snabbt föråldras och kontinuerligt kräver uppdatering (Wallander, 1995). Det leder till att 
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prognoserna oftast visar sig vara felaktiga och han ifrågasätter om upprättandet av en budget 

verkligen är en nödvändig del av verksamheten. Det bygger han på sin egen erfarenhet inom 

området men använder sig även av ett antal jämförelser mellan prognos och utfall (Wallander, 

1995). Utöver det skriver Wallander även att den största svårigheten i skapandet av prognoser 

är att förutse brott i den nuvarande utvecklingen. Detta blir extra problematiskt då det finns ett 

starkt socialt tryck på konformitet och ytterligare incitament till exempel risk för att bli 

uppsagd om man försvårar budgetprocessen. Detta kan göra att det blir svårt att framföra 

åsikter som skiljer sig från den allmänna uppfattningen (Wallander, 1995). 

 

Wallander skriver även kort om hur budget skapar låsningar inom verksamheten genom 

anslagstänkande. Det innebär att de olika avdelningarna har incitament att göra sig av med 

alla sina pengar för att inte få ett reducerat anslag det kommande året. Låsningar skapas även 

genom ett osolidariskt avdelningstänkande, där man fokuserar på att den enskilda avdelningen 

uppfyller sina budgetmål, även om det är till nackdel för verksamheten i stort (Bergstand & 

Olve, 1996). Wallander lyfter även fram argument för att man i verksamheter ofta genererar 

kostnader och intäkter i cykler, inte årsvis, varpå budgetens periodisering inte är motiverad 

utöver att revisorerna i verksamheten vill ha mått att jämföra verksamhetens årliga resultat 

mot (Wallander, 1995). 

 

Wallander är inte ensam om att uttrycka kritik mot budget. Hope och Fraser argumenterar i 

sin bok “I stället för budget” (2003) att synen på budget som ett fast prestationkontrakt leder 

till oetiskt beteende som resulterar i oönskade och disfunktionella konsekvenser för 

verksamheten. Enligt Hope och Fraser medför budgeten att chefer tenderar att styra resultatet 

snarare än verksamheten då ett för stort fokus läggs på uppfyllelse av budgetens mål. Då 

riskerar andra aspekter så som kundtillfredställelse och innovation, som inte mäts och belönas 

på samma sätt, att överskuggas (Hope & Fraser, 2003). Hope och Fraser lyfter även att budget 

inte medför incitament för att behålla eller öka kvalitén på den tillverkade produkten eller 

tjänsten, utan motiverar snarare en snabbare produktion och en minskad resurs användning 

(Hope & Fraser, 2003).  

 

Följande kritik är relevant för alla typer av verksamheter men den bär särskild tyngd i 

debatten om den statliga budgeteringen och budgetprocessen inom offentliga verksamheter. 

Ingvar Mattson (1998) lyfter kritik om att budget snarare är en myt eller ritual som 

återupprepas år efter år för att legitimera verksamheten och förmedla att den bedrivs 
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rationellt. Mattson beskriver “budgetprocessens manifesta funktioner är en rationell 

resursfördelning, medan dess latenta funktion är legitimitet av den politiska makten” 

(Mattson, 1998). Bergstrand (2010) kritiserar omfattningen beslutsfattarna genom budgeten 

styr över detaljer i verksamhet då beslutsfattarna från sin position inte ser alla viktiga 

samband i verksamheten. Han uttrycker att de som är ytterst ansvariga för genomförandet 

borde ha möjlighet att välja medel med hänsyn till de förhållanden som råder. Bergstrand 

riktar ytterligare kritik mot budget då den inte visar ett tydligt samband mellan resursinsats 

och prestationer (Bergstrand, 2010). 

 

1.3.3 Uppsala universitet 

 

 

Uppsala universitet är placerade på åttioförsta plats i “Times Higher Education World 

University Rankings” (2015-2016). Verksamhetens uppsatta mål är världsledande forskning, 

förstklassig utbildning, utveckling och en strävan mot ökad samhällsnytta (Internetkälla 1). 

 

Uppsala universitet är en statlig myndighet med ca 45000 helårsstudenter och har en 

omsättning på ca 6.3 miljarder kronor (Internetkälla 2). Respondent 1 förklarar att det högsta 
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beslutande organet är konsistoriet som består av externa och interna ledamöter. Ledamöterna 

utgörs av politiker, representanter från myndigheter och individer från olika delar av industrin 

(Respondent 1).  Respondenten nämner även att konsistoriet samarbetar med den akademiska 

senaten vilket är ett rådgivande organ. Den akademiska senaten utgörs av forskare och har 

historiskt sett varit det högsta beslutande organet på universitetet (Respondent 1). Direkt 

underliggande konsistoriet är rektorn som är utvald av regeringen. Enligt Respondent 1 är 

rektorn myndighetschef och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Under rektorn är 

verksamheten uppdelat i tre vetenskapsområden; humaniora och samhällsvetenskap, medicin 

och farmaci samt teknik- och naturvetenskap (Internetkälla 2). Det övergripande ansvaret 

inom varje vetenskapsområdena tilldelas en vicerektor (Respondent 4). I vetenskapsområdena 

är ansvaret för utbildning och forskning uppdelat på nio fakulteter. Enligt Respondent 1 är 

styrningen inom fakulteterna decentraliserad och de innefattar tillsammans ca 5000 anställda. 

Utöver de finns det 200 anställda på bibliotek och 700 anställda i förvaltningen (Respondent 

1). Ansvaret för fakulteterna ligger på fakultetsnämnden där dekanen är ordförande och bär 

det yttersta ansvaret (Respondent 4). 

 

För vetenskapsområdet teknik- och naturvetenskap är TekNat den ända fakulteten. TekNat 

innefattar elva institutioner (Internetkälla 3). På Uppsala universitet finns det femtioen 

institutioner inom de olika fakulteterna (Internetkälla 2). På institutionerna bedrivs 

grundutbildning för ingenjörer samt doktorandutbildning inom de specifika ämnesområdena. 

Respondent 3 förklarar att institutionerna är uppdelade i två sektioner, stöd och kärn. 

Stödsektionen utgör all administrativ personal och övrig personal som på något sett fungerar 

som ett stöd för kärn. Kärnsektionen innefattar forskarna, lärarna, doktoranderna och 

studenterna som antingen bedriver forskning eller på något sätt är inblandade i utbildningen 

(Respondent 3). 

 

Enligt Respondent 2 har institutionen för kemi ca 250 medarbetare och en omsättning på ca 

180 miljoner kronor. På institutionen bedrivs forskning inom områdena förnybar energi och 

energibärare vilket bland annat innefattar solceller, artificiell fotosyntes, väteproduktion, 

bränsleceller, biodrivmedel från biomassa och bättre batterier (Respondent 2). Respondent 3 

berättar att institutionen för fysik och astronomi har ca 350 medarbetare och en omsättning på 

ca 360 miljoner kronor. På institutionen bedrivs forskning inom områdena astronomi och 

rymdfysik, fysikens didaktik, högenergifysik, kärnfysik, materialfysik, materialteori, molekyl-  

och kondenserande materiens fysik, teoretisk fysik och tillämpad kärnfysik (Respondent 3). 
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1.3.4 Arbetsordningen 

Uppsala universitet har tre beslutsorgan för den övergripande verksamheten, konsistoriet, 

rektor och vicerektorer (Internetkälla 3). Konsistoriets uppgift är att fatta beslut om den 

övergripande verksamheten samt att fördela ansvar till underordnade. På så sätt ansvarar de 

för att utforma den interna kontrollen och styrningen. Det innefattar bland annat att ta del av 

riskhantering samt att delegera ut rektorns beslutsbefogenheter (Internetkälla 3). Rektorn styr 

verksamheten tillsammans med universitetsförvaltningen samt ett rektorsledningsråd. De 

arbetar tillsammans med bland annat målsättningar och budget för verksamheten, där rektorn 

ansvarar för det som förmedlas neråt i verksamheten (Internetkälla 3). Det innefattar bland 

annat att utforma riskanalyser på övergripande nivå, samla dokumentation av hela 

verksamheten och fatta beslut om åtgärder vid hantering av allvarliga risker (Internetkälla 3). 

Vicerektorerna ska fungera som ett förberedande organ underliggande rektorn (Internetkälla 

3). Respondent 4 förklarar att det finns tre vicerektorer, en för varje vetenskapsområde. De 

har till uppgift att följa rektorns delegerade ansvar och förse rektorn med information från 

fakulteterna. På så sätt ansvarar vicerektorn för processen av intern styrning och kontroll samt 

återrapportering av information till rektor. Vicerektorn för vetenskapsområdet teknik och 

naturvetenskap är även dekan för TekNat (Respondent 4). 

 

Det beslutande organet för TekNat är fakultetsnämnden (tillika områdesnämnd för teknik- och 

naturvetenskapliga området) (Internetkälla 3). Fakultetsnämnden har dekanen (tillika 

vicerektor) som ordförande och här fattas beslut för hela fakulteten. Inom vetenskapsområdet 

teknik- och naturvetenskap finns det bara en dekan eftersom området utgörs av en fakultet. 

Enligt Respondent 4 är dekanen den som är ytterst ansvarig för det organisatoriska, så som 

personal och ekonomi på fakulteten (Respondent 4). I fakultetsnämnden finns det en 

representant för varje ämnesområde som kallas sektionsdekan. Övriga ledamöter utgörs av 

personer med vetenskaplig kompetens (Internetkälla 3).  

 

För institutionen är det institutionsstyrelsen som fattar besluten om budget, bokslut och 

budgethantering. Styrelsen tillsätter även beredningsgrupper, vilket är stödjande organ som 

förbereder beslutsgrunder för styrelsen (Bilaga 1). Prefekten sitter som ordförande och agerar 

som institutionens verkställande direktör. Prefekten verkar för att institutionen ska bedriva 

utbildning och forskning av hög kvalitet och hantera interna angelägenheter för institutionen 

(Bilaga 1). Enligt Respondent 3 har Prefekten det yttersta ansvaret för allt arbete rörande 
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personal, ekonomi och forskningen inom institutionen. Det innebär att om något oetiskt eller 

olagligt arbete bedrivs eller fel uppkommer är prefekten direkt ansvarig, vilket kan få 

civilrättsliga konsekvenser (Respondent 3). Prefekten är på så sätt väldigt utsatt men får även 

ytterligare stöd från myndigheten. Prefekten har en mandatsperiod på tre år och nomineras av 

institutionsstyrelsen för att sedan tillsättas av vicerektor (Respondent 3). Institutionsstyrelsen 

består i övrigt av personer med vetenskaplig kompetens (Internetkälla 3). 

 

Enligt Respondent 3 finns det på institutionerna ett antal avdelningar, sex på kemi och nio på 

fysik och astronomi, och båda har varsin avdelning för stöd. Varje avdelning har ett 

avdelningsråd som övergripande organ. Det består av programansvariga professorer samt 

representanter för forskning och utbildning (Bilaga 1). Programansvarig är av prefekten 

utvalda professorer som ansvarar för arbetet i ett specifikt ämnesområde. Programansvarig 

professor ansvarar bland annat för sammanställandet av de kostnader och intäkter för 

ämnesområdet som ska ingå i budgetdokumentet. Arbetet utförs tillsammans med den 

administrativa avdelningen och godkänns av prefekt (Respondent 3).  

 

På institutionerna finns även en administrativ avdelning som bland andra består av ekonomer 

och en chefsadministratör. Ekonomerna agerar som controllers vars ansvarsuppgifter är 

budgetarbete, löpande redovisning och rullande prognoser. Chefsadministratören ansvarar för 

att samordna ekonomerna samt att kommunicera med prefekten för institutionen (Respondent 

1). 
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2.0 Metod 

I följande kapitel kommer vi att redogöra och motivera vårt val av verksamhet, respondenter 

samt tillvägagångssätt i studien och vid insamling av data.  

 

2.1 Avgränsning 

Budgeten utgör en stor och viktig del av ett planeringssystem och anses som ett viktigare 

styrmedel inom offentlig sektor än i privat sektor. Därför valde vi att rikta in oss på en 

offentlig verksamhet. Vi har valt att titta på planeringssystemet inom en verksamhet. Med det 

sagt kommer vi i resultatet och analysen att fokusera på budgeteringens påverkan på arbetet 

på den operativa nivån och endast presentera de övriga delarna i planeringssystemet för att 

sätta budgeten i ett sammanhang.    

 

Efter att vi valt att rikta in oss på en offentlig verksamhet hörde vi av oss till personer inom 

vårt personliga nätverk som är verksamma inom den offentliga sektorn. Två personer var 

positivt inställda och valet stod då mellan Karolinska sjukhuset och Uppsala universitet. Efter 

dialog med flera instanser inom de båda verksamheterna valde vi utifrån verksamhetens 

komplexitet och tillmötesgående inställning mot oss som studenter Uppsala universitet. 

 

Eftersom kontaktpersonen inom universitetet arbetar som chefsadministratör på institutionen 

för kemi (Ångström), en del av fakulteten för teknik- och naturvetenskap (kallad TekNat), 

valde vi att inrikta oss på två institutioner inom TekNat för att resultaten skulle få större 

jämförbarhet. Kontaktpersonen hade goda kontakter inom institutionen för kemi (Ångström) 

och institutionen för fysik och astronomi varpå de blev de naturliga valen. Institutionen för 

kemi (Ångström) skiljs från institutionen kemi (BMC) och vi har i uppsatsen endast behandlat 

institutionen för kemi (Ångström) som här efter kommer benämnas som institutionen för 

kemi. 

 

Med utgångspunkt i förändringarna som skett inom universitetens forskningsfinansiering har 

vi valt att endast inrikta oss på forskningssidan av de båda institutionerna.  Vi valde att titta på 

hur budgetprocessen, budgeten och planeringsystem påverkar styrningen inom institutionerna. 

Det gjorde vi eftersom institutionerna till stor del styrs decentraliserat (Verksamhetsplan för 

Uppsala universitet, 140616) och utifrån vårt antagande att styrningen på denna nivå syns 

tydligare. 
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2.2 Urval av respondenter 

Eftersom budgetprocessen och budgetens inverkan på verksamheten inte är synlig för den 

oinvigda har urvalet av respondenter gjorts med ett snöbolls- eller kedjeurval (Bryman & 

Bell, 2013, 206-207). Det innebär att vår kontaktperson blev ombedd att föreslå personer som 

har god inblick och kunskap om budgetprocessen och hur budgeten som en del av ett 

planeringssystem påverkar verksamheten. Kontaktpersonen förklarade att de personer som har 

bäst insikt i området är chefsadministratören och prefekten för institutionen. Vi fick då 

kontaktuppgifter till nuvarande prefekt och f.d. prefekt på institutionen för kemi samt f.d. 

prefekten på institutionen för fysik och astronomi. Kontaktpersonen motiverade valet av de 

f.d. prefekterna med att de båda hade över fem års erfarenhet som prefekt och båda avslutade 

sin mandatperiod för ett och ett halvt år sen, varpå deras insikt och kunskap fortfarande 

ansågs som högst relevant. Eftersom vi redan var i kontakt med chefsadministratören krävdes 

inga ytterligare kontaktuppgifter. F.d. prefekt på institutionen för fysik och astronomi 

förmedlade kontakten med chefsadministratören på institutionen för fysik och astronomi.  

 

Efter de första tre intervjuerna insåg vi att för att få insyn i universitetets övergripande 

budgetprocess behövde få kontakt med någon på fakultetsnivå. Vi valde att kontakta dekanen 

för TekNat som även är vicerektor för vetenskapsområdet för teknik- och naturvetenskaps. 

 

 Respondent 1: Chefsadministratör på institutionen för kemi  

 Respondent 2: Prefekten för institutionen för kemi 

 Respondent 3: F.d. prefekten på institutionen för fysik och astronomi (prefekt sex år, 

fram till sommaren 2014)  

 Respondent 4: Dekan för TekNat samt vicerektor för vetenskapsområdet teknik- och 

naturvetenskap 

 Respondent 5: F.d. prefekten institutionen för kemi (prefekt åtta år, fram till sommaren 

2014) 

 Respondent 6: Chefsadministratör på institutionen för fysik och astronomi 
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2.3 Tillvägagångssätt 

Vi kommer att studera den process där budgeten som en del av ett planeringssystem påverkar 

den operativa styrningen inom de valda institutionerna. Detta kommer vi göra genom att 

studera icke-numerisk data. Vi kommer utgå ifrån ett tolkande och konstruerande synsätt om 

hur individerna inblandade upplever budgetprocessen och institutionens planering och 

kommer att använda oss av olika insamlingsmetoder för att få tillgång till informationen. 

Detta motiverar enligt Saunders et al. en kvalitativ studie (Saunders et al., 2012). 

 

Studien är i första hand förklarande då vi ämnar undersöka sambanden mellan budgeten, 

planeringssystemet och den operativa styrningen (Saunders et al., 2012). I studien kommer det 

finnas vissa deskriptiva inslag eftersom vi måste beskriva utformningen för att en analys ska 

kunna göras (Saunders et al., 2012) vilket enligt Merriam (1994) även ger en tät beskrivning, 

visar processens komplexitet och att mer än bara en faktor kan påverka styrningen (Merriam, 

1994). Till viss del kommer studien även vara utforskande eftersom vi måste vara flexibla och 

villiga att byta riktningen på studien när ny data ändrar vår förståelse och uppfattning 

(Saunders et al., 2012). 

 

Eftersom vår studie kommer att röra på vilket sätt processer går till och respondenternas 

uppfattning kommer vi illustrera interaktionen mellan de väsentliga beståndsdelarna i 

informationen vilket enligt Merriam (1994) passar en fallstudie. Enligt Saunders et al. (2012) 

är en fallstudie ett lämpligt tillvägagångssätt för att undersöka en process i sitt verkliga 

sammanhang. En fallstudie ger enligt Saunders et al. (2012) även en rik förståelse av 

processen samt är lämpligt för att besvara frågor som “vad?”, “varför?” och “hur?”. Enligt 

Merriam (1994) har även en fallstudie en unik förmåga att hantera olika typer av empiri, 

vilket passar oss då vi kommer att använda oss av olika typer av källor. 

 

2.4 Intervju 

Enligt Bryman & Bell (2013) passar en semi-strukturerad intervju när respondenternas 

uppfattning och åsikt är av intresse. En semi-strukturerad intervju ger enligt Saunders et al. 

(2012) och Bryman & Bell (2013) en bra grund för att avgöra kompletterande frågor. Dessa 

frågor kan styra respondenten mot att utveckla aspekter som är av extra intresse för att få ut 

information som är tillräckligt detaljerad för studiens syfte.  
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Den semi-strukturerade intervjuguiden har utformats med fokus på ordval och följd för att ge 

respondenten en uppfattning om vad som efterfrågas samtidigt som frågornas öppna karaktär 

gör det möjligt för respondenten att själv tolka vad som efterfrågas. Då kan respondenten 

svara enligt sin egen uppfattning även om det strider mot vår uppfattning om hur 

verksamheten fungerar (Bryman & Bell, 2013). Vi är dock medvetna om att en semi-

strukturerad intervju kan minska studiens reliabilitet eftersom frågorna inte är standardiserade 

och att validiteten kan påverkas om vi inte får tillgång till intervjuobjektets kunskap (Saunders 

et al. 2012). Intervjufrågorna kan dock upprepas på flera av respondenterna vilket ökar 

reliabiliteten. Frågorna har även förtydligats i vissa fall vilket enligt Saunders et al. (2012) 

ökar validiteten för en semi-strukturerad intervju. Vi har även tagit i åtanke att semi-

strukturerade intervjuer kan skapa en intervju bias (Saunders et al. 2012) och har för att 

minska effekten upprepat, hur vi har uppfattat informationen som respondenten gav oss, efter 

frågan. Detta minskar intervju bias enligt Saunders et al. (2012).  

 

I slutet av intervjun ges respondenten möjlighet att ta upp det de själva anser vara av vikt för 

uppsatsen syfte men som inte reflekterats i de frågor som vi ställt. 

 

2.5 Information från dokument 

Ett dokument är en typ av skriftlig källa som ofta skapats i annat syfte än forskning och täcker 

information utöver det som samlats in via intervjuer och observationer (Merriam, 1994). När 

man använder sig av dokument av olika typer är det viktigt att informationen är relevant för 

frågeställningen samt att informationen kan fastställas på ett systematiskt och praktiskt sätt 

(Merriam, 1994).  

 

I studien använder vi dokument tagna ur allmänna register, men även några som delgivits oss 

av respondenterna. Organisationsschema och arbetsordning har använts för att ge en djupare 

inblick i verksamhetens organisatoriska struktur, som senare behövs för att förstå 

budgetprocessen och institutionernas planering. Mål och strategidokument, verksamhetsplan 

och budget från institutionerna (där de existerar) har använts för att se hur de olika nivåernas 

planering påverkar varandra samt för att utröna viktig bakgrundsinformation som behövs för 

förståelsen av uppsatsen.   

 

Att inom forskning använda sig av dokument har kritiserats eftersom de sällan är gjorda i 

forskningssyfte. Dokumentens positiva egenskaper är enligt Merriam (1994) att användandet 
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är tids- och kostnadseffektiva samt att dokumenten ger tydligare och mer information än det 

som kan samlas ihop på andra sätt (Merriam, 1994) 

 

2.6 Litteratur 

Vi har i arbetet använt oss av litterära källor som behandlar valt ämnesområde. För att hitta 

detta material granskade vi tidigare publicerade avhandlingar m.m. i Uppsala 

universitetsbiblioteks databas, med nyckelfrasen “budgetering och styrning inom offentlig 

sektor”. Greve (2010), Bergstrand & Olve (1996) och Bergstrand (2011)  tillhör några av de 

mest frekvent refererade svenska verken och efter närmare granskning fann vi att våra valda 

teorier i stor utsträckning har stöd i varandras och andras verk, bland andra Anthony & 

Govidarajan (2014), Ax et al (2009) och Greve (2014). Eftersom vi sedan tidigare visste att 

budget var kritiserat från flera håll sökte vi i den funna litteraturen efter referenser till 

författare som behandlat kritiken. Genom Bergstrand & Olve (1996) och Bergstrand (2011) 

kom vi i kontakt med Wallanders bok, “Budget- ett onödigt ont” (1995). I Bergstrand (2011) 

kom vi även för första gången i kontakt med begreppet ”beyond budgeting” som efter vidare 

sökningar i universitetets databaser ledde oss till verket av Hope & Fraser (2003).    
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3.0 Teori 

I följande kapitel kommer vi att motivera och förklara de teoretiska ramverk vi har valt. 

Inledande kommer vi i kapitlet presentera budgeten i sitt sammanhang. Där efter kommer vi 

presentera vad en budget är, vilka syften och funktioner den har och budgetprocessens olika 

steg. Slutligen kommer vi presentera ett komplement till budget.  

 

3.1 Budgeten i sitt sammanhang 

 

 

 

Greve (2011) ser budget som en del av ett planeringssystem. Han delar upp 

planeringssystemet i fyra delar: strategisk planering, verksamhetsplanering, budgetering och 

operativ styrning. Vi kommer nedan presentera planeringssystemet fyra delar kortfattat. 

 

Strategisk planering 

Enligt Greve (2011) är det ledningen som utformar verksamhetens strategiska planering och 

beskriver hur de vill styra verksamheten samt vilka strategiska beslut som ska tas. Den 

strategiska planeringen är kvalitativt inriktad och strategierna ska vara långsiktigt formulerad, 

innefatta hela verksamheten och beröra verksamhetens relation till omvärlden (Greve, 2011). 

Strategins syfte är att influera verksamhetens övriga planer så att de styr verksamheten i den 

riktning som strategin uttrycker och åtgärdar de förhållanden som på ett kort tidsperspektiv 

upplevs som restriktioner. Den strategiska planeringen är inte detaljerad och inte kopplad till 

interna och externa restriktioner. På grund av den långa tidshorisont strategin verkar på, är det 

på denna nivå mindre meningsfullt att arbeta med siffror (Greve, 2011). 
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Enligt Greve (2014) sätts prestationsmål i den strategiska planeringen för att uppnå en 

långsiktigt hållbar utveckling inom verksamhetens specifika områden. Dessa mål ser ofta 

annorlunda ut beroende på vilken bransch verksamheten rör sig i och framförallt på vem som 

sätter målen. För att uppfylla målen måste man först identifiera vilka verksamhetens mål är 

och samordna verksamhetens funktioner och aktiviteter. Det ställer krav på de ekonomiska 

styrsystemens utformning samt verksamhetens genomförande (Greve, 2014).   

 

Verksamhetsplanering 

Genom verksamhetsplanering formulerar ledningen en verksamhetplan. Verksamhetsplanen 

är mer kvantitativ och har ett kortare tidsperspektiv än den strategiska planeringen och 

sträcker sig upp till fem år fram i tiden. Verksamhetsplanen är mer detaljerad än den 

strategiska planen och ger ledningen möjlighet att planera för verkställandet av de 

formulerade strategierna (Greve, 2011)   

 

Enligt Samuelson (1997) bör en verksamhetsplan med tydlig anknytning till verksamhetens 

strategiska planering innehålla en plan för att förvärva resurser som krävs för att uppnå de 

uppsatta målen. Den bör också innehålla konkretiseringar av strategier och riktlinjer 

(specifika för varje enhet och för verksamheten i stort), realistiska och kvantitativa prognoser 

för produktion, anskaffning, avyttringsstrategier, distribution, resultat, kassaflöde och 

investeringar. Verksamhetsplanen bör även innefatta tillräckligt detaljerade planer för 

aktiviteter och resurser avsatta för oförutsedda händelser för att snabbt kunna upprätta en 

åtgärdsplan (Samuelson, 1997). 

 

Budget  

I budgeten görs verksamhetsplanen enligt Greve (2011) om till siffror och brukar i regel 

sträcka sig över ett år. Kopplingen till verksamhetsplanen ser olika ut i olika företag och 

budgetprocessen kan se olika ut beroende på hur verksamheten vill formulera budgeten. De 

kan antingen integreras eller planeras de vid två separata tillfällen. Båda alternativen har för- 

och nackdelar. Om budgeten och verksamhetsplanen integreras kan man undvika 

dubbelarbete och förkorta planeringsprocessen. Då budgeten upprättas separat från 

verksamhetsplanen kan man undvika att budgeten dominerar planeringen (Greve, 2011).   

 

 

 



16 
 

Operativ styrning 

Enligt Greve (2011) reflekterar den operativa styrningen de handlingar och aktiviteter som 

budgetering, verksamhetsplan och den strategiska planeringen medför. I den operativa 

styrningen kan enskilda handlingar planeras och styras direkt genom detaljerade instruktioner 

av hur en specifik uppgift ska hanteras. Är uppgiften av återkommande slag kan 

verksamheten istället förlita sig på tumregler och fasta rutiner. På det här sättet styrs många av 

de vardagliga aktiviteterna (Greve, 2011).     

 

3.2 Budget 

“Ett företag med planlös ekonomistyrning kan överleva, men det kommer knappast att 

blomstra” skriver Milling i det inledande kapitlet av sin bok Ekonomiska verktyg för chefer 

(1992) där han understryker vikten av att ha en ekonomisk styrning och handlingsplan för att 

uppnå så bra resultat som möjligt. Enligt Andersson (2013) måste man precisera sambanden i 

den ekonomiska styrningen i siffror för att uppnå effektiv styrning. Detta görs i budgeten som 

är ett ekonomiskt styrmedel vars uppgift är att uppfylla mål och konkretisera strategier. Det är 

med hjälp av budgeten ledningen kan samordna aktiviteter för att effektivisera verksamheten 

(Andersson, 2013). 

 

Enligt Greve (2011) finns det fyra utmärkande egenskaper för en budget. En budget ska vara 

framtidsinriktad, fördela ansvar, uttryckas i monetära termer och den ska omfatta en 

avgränsad tidsperiod (Greve, 2011). Bergstrand & Olve (1996) definierar en budget som ”ett 

handlingsprogram för hela verksamheten med mål och handlingsramar för resultatenheter. 

Den skall omfatta förväntade konsekvenser uttryckt i ekonomiska termer. Den skall vara 

baserad på angivna antaganden och förutsättningar för en bestämd tidsperiod” (Bergstrand & 

Olve, 1996) 

 

Enligt Greve (2011) finns det för budget två konkurrerande synsätt, planering och 

ansvarsstyrning. Planering har sitt ursprung från mikroekonomisk beslutsteori. Enligt 

synsättet är beslutsfattande viktiga aktiviteter i verksamheten eftersom de beslut som fattas 

har konsekvenser för verksamheten. Besluten fattas rationellt och strävar mot att uppfylla 

verksamhetens mål (Greve, 2011). Planeringen görs i förväg och har till syfte att bedöma 

vilka konsekvenser beslut och händelser kan medföra för att verksamheten ska kunna anpassa 

sig till dem.  
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Enligt Greve (2011) innehåller planeringsdelen i budgeten huvudfunktioner som 

resursfördelning, prognostisering, samordning, kontroll och kunskapsutveckling. I 

resursfördelning och prognostiseringen ska verksamhetens tillgångar fördelas på det sätt som 

uppnår högst grad av måluppfyllelse både på kort- och lång sikt. Där ska även 

handlingsalternativ formuleras för att skapa förutsägelser om framtiden, men behöver 

nödvändigtvis inte innehålla några beslut om åtgärder (Greve, 2011). Samordningen kan föra 

samman olika funktioner inom verksamheten och på så sätt möjliggörs ett verktyg för 

planering av verksamhetens kapacitet. Med kontrollsyftet fungerar budgeten som ett 

varningssystem för när utfallet avviker från budget. Utifrån analys av avvikelserna kan 

orsaker och korrigerande åtgärder identifieras (Greve, 2011). Enligt Greve (2011) medför 

planeringen och även budgetuppföljningen en kunskapsutveckling för verksamheten eftersom 

det kräver reflektioner över de ekonomiska sambanden samt ger en indikation av hur väl 

budgeten reflekterar verkligheten (Greve, 2011). 

 

Genom ansvarsstyrning styr medarbetarnas beteende till att agera rationellt och i linje med 

verksamhetens övergripande mål. Åtagande, prestationsvärderingar, motivation och 

kommunikation är delar som ligger till grund för ansvarsstyrningen (Greve, 2011). Åtaganden 

står för de befogenheter och möjligheter medarbetarna tilldelas för att maximera sina 

prestationer. Prestationsvärdering skapar målsättningar och utvärderar hur väl prestationen var 

(Greve, 2011). Dessa målsättningar måste formas med rimliga gränser så budgeten är möjlig 

att uppfylla. För att ge motivation och incitament till att uppfylla de satta budgetmålen krävs 

att budgetansvariga har möjlighet till inflytande över budgetmålen och att de formulerade 

målen är väl implementerade i verksamheten (Greve, 2011). Genom användandet av en 

budget ges även förutsättningar för ledningen att kommunicera de mål medarbetarna ska 

sträva mot samt skapa möjligheter för ledningen att samla information om verksamhetens 

prestationer (Greve, 2011). 

 

3.3 Budgetprocessen 

Budgetprocessen kan se väldigt olika ut beroende på vad för sorts verksamhet man bedriver 

och vilken bransch verksamheten arbetar i. Bergstrand (2010) delar upp budgetprocessen i två 

steg, uppställande och uppföljning. Greve (2011) och Ax et. al. (2009)  tar upp ytterligare ett 

steg, användande. Detta steg kommer vi inte behandla i detta avsnitt eftersom det har 
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förbisetts i mycket av litteraturen. Detta kommer sig av att användandet ofta anses röra alla 

beslut som bygger på budgeten mellan upprättanade och uppföljning (Ax et al. 2009). 

 

Uppställandet 

Enligt Bergstrand & Olve (1996) kan budgetuppställande göras enligt nedbrytningsmetoden 

eller uppbyggnadsmetoden. I nedbrytningsmetoden sätts controllern och ledningen i fokus. 

Ledningens formulerade mål bryts ned i delmål som sedan controllern använder för att räkna 

ut hur resurserna ska användas och fördelas på de olika avdelningarna för att uppnå dessa mål. 

Resursfördelningen sker alltså med utgångspunkt centralt uppifrån och förmedlas nedåt till 

den operativa nivån (Bergstrand & Olve, 1996). Utifrån det kompletteras samt kontrolleras 

budgetutkastet av avdelningarnas budgetsamordnare. Anledningen till att avdelningarnas 

budgetsamordnare blandas in är att de har sådan information som den centrala controllern inte 

har vilket innebär att de kan slå larm eller komplettera uppställandet av budgeten om så 

behövs (Bergstrand & Olve, 1996). Uppbyggnadsmetoden är motasatsen till 

nedbrytningsmetoden då den upprättas decentraliserat nedifrån och kommuniceras uppåt till 

en central nivå. I metoden ställer de olika avdelningarnas budgeterare upp budgeten vilket 

sedan förmedlas till den centrala controllern som sammanfogar de olika delarna till en enhet 

(Bergstrand & Olve, 1996). Centralt ifrån förmedlas endast de förutsättningar och mål som 

skall uppfyllas och målen fungerar som en utgångspunkt och inte som direktiv som strikt 

måste följas (Bergstrand & Olve, 1996). Uppställandet av budgeten brukar gå samman med 

uppföljning på grund av att man formulerar en ny budget för kommande år under det 

innevarande året (Bergstrand & Olve, 1996). 

 

Både Uppbyggnadsmetoden och Nedbrytningsmetoden är av en relativt okomplicerad 

karaktär och benämns därefter för de direkta metoderna. Vid applicering av någon av de 

direkta metoderna behövs uppställandet inte omarbetas eftersom budgetarna endast deltar en 

gång i arbetet (Greve, 2014).  

 

Uppföljning 

Enligt Bergstrand & Olve (1996) har budgetuppföljningen fem bakomliggande funktioner. 

Kontrollfunktionen syftar till att mäta hur väl målen har uppfyllts. Alarmfunktionen varnar för 

om arbetet inte håller sig inom de budgeterade ramverken. Diagnosfunktionen utreder när, var 

och hur en avvikelse har uppstått. Omplaneringsfunktionen använder sig av informationen 

från diagnosen för att planera de åtgärder som ska vidtas för de uppkomna avvikelserna. 
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Rationaliseringsfunktionen möjliggör och identifierar verksamhetens förbättringsmöjligheter 

för framtiden (Bergstrand & Olve, 1996). 

 

Budgetuppföljning är en process som ska ske kontinuerligt under hela verksamhetsåret för att 

upptäcka avvikelser och snabbt hitta de bakomliggande skälen till dessa (Bergstrand & Olve, 

1996). Det innebär att man gör en jämförelse mellan prognosen och utfallet och arbetar 

därifrån vidare med att förbättra planering och styrning utifrån de avvikelser som uppstått 

(Bergstrand & Olve, 1996). Budgetuppföljningen är en av de viktigaste delarna i 

budgetprocessen för att den syftar att göra verksamheten varse om hur långt man har kommit i 

uppfyllnaden av de budgeterade målen (Bergstrand & Olve, 1996). Budgetstyrning delas upp i 

hård och mjuk budgetstyrning. I hård budgetstyrningen är budgetuppföljningen detaljerad och 

budgetmålen är fastslagna. Ledningen är här engagerade i budgetprocessen och utrymmen för 

avvikelser är väldigt små och strikta. Vid mjuk budgetstyrning kan budgeten förändras och 

budgetuppföljningen sker på ett generellt plan där ledningen är mindre engagerade i arbetet. 

Det finns här en högre tolerans för avvikelser (Bergstrand & Olve, 1996). 

 

3.4 Budgetavvikelse 

Det kan finnas många skäl till varför en budgetavvikelse uppstår. Enligt Bergstrand & Olve 

(1996) är de vanligaste orsakerna till avvikelse sakfel, orealistiska målsättningar och ökad 

eller minskad effektivitet och produktivitet. För att öka förståelsen för varför orsakerna 

uppstod och vilka åtgärder man behöver göra så kan man analysera budgetavvikelserna 

genom att dela upp de upp i sina grundläggande ursprungsdelar (Bergstrand & Olve, 1996). 

 

Enligt Greve (2010) delar man i avvikelseanalysen upp de avvikelser som kommer av direkta- 

och indirekta kostnader. Direkta kostnader är direkt sammankopplade med en tjänst eller 

produkt som till exempel materialkostander. Indirekta kostnader är motsatsen till direkta 

kostnader vilket betyder att de inte direkt kan kopplas till en tjänst eller produkt. Vanliga 

indirekta kostnader som uppstår är lokalkostnader samt avskrivningar på inventarier (Greve, 

2010). 
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3.5 Rullande prognoser 

Rullande prognoser är enligt Bergstrand (2010) ett kompletterande rörligt planeringssystem 

till budget som utformades i takt med att kritiken mot budget växte fram. Bergstrand (2010) 

lyfter att prognoserna är tillräckligt detaljerade och kommer fram tillräckligt snabbt för att en 

icke-ekonom ska kunna använda sig av dem, vilket budgeten inte ansågs göra. För att rullande 

prognoser ska fungera effektivt ställs vissa grundläggande krav på tekniken (Bergstrand, 

2010). Den ska ha en snabbare planeringsprocess, tätare planeringsintervall för att bättre 

anpassa sig till aktuella förändringar i verkligheten, säkrare kunskaper om den närmaste 

framtiden och större förtroende för planering hos företagsledare (Bergstrand, 2010). 

 

Dessa prognoser ska göras löpande under hela året och revideras varje kvartal, något som inte 

är möjligt med budgetstyrning (Bergstrand, 2010). Planeringens resultat skickas vidare till 

närmsta chef vid de avtalade tiderna och sedan gör chefen sin personliga bedömning för att 

sedan vidarebefordra den uppåt. Det undviker möten och diskussioner för att se om den är 

förankrad hos alla medarbetare vilket sparar in tid och pengar (Bergstrand, 2010). Fördelarna 

med att använda ett rullande prognossystem är bland annat att man slipper de långa dyra 

processerna budgeteringen medför samt att den är mer verklighetsnära och anpassar sig 

snabbare till förändring (Bergstrand, 2010). Nackdelar med metoden är bland annat att 

planeringsarbetet troligen inte blir mindre tidskrävande än tidigare då prognoserna fortfarande 

kräver lika detaljerad information. Koordination mellan de olika enheterna kan också bli 

problematisk eftersom man inom verksamheten förlorar helhetsbilden (Bergstrand, 2010). 
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4.0 Resultat  

I det följande kapitlet kommer vi presentera resultatet vi fått från relevanta dokument och 

respondenternas svar.  I första stycket redogör vi för den planering som sker på institutionen. 

Därefter presenteras budgetprocessen, budgetens utformning samt budgetens påverkan på 

arbetet på institutionerna.  

 

4.1 Strategisk planering 

Institutionen för kemi 

Enligt Respondent 2 görs den strategiska planeringen genom möten med de programansvariga 

professorerna och ett separat med forskarna på institutionen. På dessa möten ska alla få 

komma till tals och det som diskuteras är institutionens mål och de strategier som ska 

anammas för att nå dessa mål (Respondent 2). Respondent 2 berättar att de övergripande 

målen på institutionen är “internationellt gångbar forskning”, “forska för att förstå och 

utveckla kunnandet” samt att “arbetet ska flyta på och alla ska må bra”. Respondent 2 nämnde 

även att dessa mål inte behöver förmedlas på ett speciellt sätt eftersom att man som forskare 

redan har en inre drivkraft som motiverar mot dessa mål (Respondent 2).  

 

Institutionens strategiska planering resulterar inte i ett mål och strategidokument specifikt för 

institutionen (Respondent 1). Respondent 2 tar upp fakultetens mål och strategidokument kort 

och förklarar att dokumentet är upprättat för fakultetsnivå och har dålig spridning på 

institutionen och liten användning utanför den administrativa avdelningen (Respondent 2).  

 

Institutionen för fysik och astronomi 

Enligt Respondent 6 görs den strategiska planeringen på institutionen av en strategisk grupp 

bestående av programansvariga professorer och andra professorer tillsammans med 

sektionsdekanen. Planeringen kulminerar i upprättandet av ett specifikt mål och 

strategidokumentet för institutionens forskning och utbildning. Dokumentets syfte är att 

vägleda och stimulera en strategisk diskussion inom institutionen (Respondent 3). 

Dokumentet är enligt Respondent 3 övergripande och hen uttrycker att fokus ligger på 

tydlighet, sammanfattning och strukturering för hur arbetet ska bedrivas för att sträva mot de 

uppsatta målen (Respondent 3).  
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Den goda spridningen kan även förklaras av att mål och strategidokumentet delas ut till nya 

medarbetare (Respondent 3). Enligt Respondent 6 är det framför allt de som deltagit i 

upprättandet som läser och har ett intresse för dokumentet.  

 

4.2 Verksamhetsplanering 

Institutionen för kemi 

Enligt Respondent 2 är den verksamhetsplanering som bedrivs på institutionen framför allt 

budgetering. Denna planering resulterar inte i en verksamhetsplan specifik för institutionen 

(Respondent 1). Respondent 2 nämner fakultetens verksamhetsplan framför allt som en 

fördelning av medel men även till viss del en manual för arbetet. Respondenten tar även upp 

att den förmedlar vissa fokusområden av arbetet, till exempel att institutionen ska verka för en 

ökad jämställdhet (Respondent 2). Enligt respondenten är det framförallt den administrativa 

personalen som använder verksamhetsplanen för att se fördelningen av de statliga bidragen 

när de upprättar den lokala budgeten för institutionen (Respondent 2). Respondenten är öppen 

för att de programansvariga eller forskarna skulle kunna kolla upp någon enstaka siffror i 

verksamhetsplanen om det behövs men den är nog trots allt mest en “hyllvärmare” 

(Respondent 2). Enligt respondenten medför verksamhetsplaneringen en fördel då den tvingar 

forskarna att se över och tänka till kring det ekonomiska läget och hur arbetet bedrivs. 

Respondenten tycker dock att inrapporteringen för upprättandet är väldigt tidskrävande och att 

kan tycka att informationen är omotiverat detaljerad och trots det osynlig i den slutliga 

produkten (Respondent 2).  

 

Institutionen för fysik och astronomi 

Enligt Respondent 6 sker verksamhetsplaneringen för institutionen genom upprättandet av 

budgeten. I samband med att alla intäkter och kostnader planeras, måste verksamhetens 

agerande under det kommande året planeras (Respondent 6). Verksamhetsplaneringen 

resulterar inte i någon institutionsspecifikt verksamhetsplan (Respondent 3) men enligt 

Respondent 3 tar man hjälp av fakultetens verksamhetsplan. Fakultetens verksamhetsplan 

konkretiserar det arbetet som ska bedrivas på institutionerna och dokumentet är tydligt 

utformat och förmedlar vilka uppdrag och medel som är tillgängliga (Respondent 3). Enligt 

Respondent 3 är den ett bra stöd för kärnverksamheten och innehåller en del kommentarer 

som kan förklara fördelningen av medel och planeringen. Respondenten berättar att den läses 

av alla berörda inom institutionen samt används i stor utsträckning då personal enkelt kan slå 

upp den information som berör deras del av verksamheten (Respondent 3). 
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Båda institutionerna 

Båda institutionerna saknar en egen verksamhetsplan som knyter institutionens formulerade 

mål och strategier till resursfördelning men för tillfället bedrivs förbättringsarbete inom detta 

område på fakultetsnivå (Respondent 4). Enligt Respondent 4 är fakulteten nu i processen av 

att upprätta en handlingsplan för institutionerna som ska utgöra de planerade aktiviteter som 

ska utföras för att sträva mot de övergripande målen under det kommande verksamhetsår. Det 

är något som institutionerna ser som mycket positivt eftersom den är konkret och kan 

användas direkt av personalen (Respondent 4). Det stöds på institutionen för kemi då 

Respondent 1 ser positivt på tillämpandet av en handlingsplan medan det är oklart på 

institutionen för fysik och astronomi då respondenterna inte tar upp den och att Respondent 6 

säger att hen inte känner till den.  

 

4.3 Budgeten 

4.3.1 Budgetprocessen 

Enligt Respondent 4 fastslås budgeten av konsistoriet. I dokumentet redogör universitetet för 

deras tilldelning av statliga anslagen som beslutats av riksdagen samt fördelningen av dessa 

inom universitetet. Respondent 4 berättar att de statliga anslaget bestäms utifrån ett 

budgetinspel mellan universitetet och utbildningsdepartementet som påbörjas med att 

universitetets planeringsavdelning skickar ett budgetförslag baserat på en omvärldsanalys och 

föregående års bokslut (Respondent 4). Utbildningsdepartementet sammanställer sedan alla 

universitet och högskolors budgetförslag, gör en ytterligare omvärldsanalys och beslutar 

sedan om budgetpropositionen (Respondent 4). När budgetpropositionen röstats igenom av 

riksdagen upprättar regeringen ett regleringsbrev som skickas till universitet. 

Regleringsbrevet innehåller universitetets finansiella förutsättningar för året samt de krav som 

regeringen ställer på universitetet (Internetkälla 4). Där efter styr universitetet hur pengarna 

ska fördelas inom de tre vetenskapsområdena (Internetkälla 5). 

 

Fördelningen av det statliga anslaget fastställs genom att konsistoriet först fördelar anslaget på 

tre beredningar, samverkan (administration), forskning och utbildning. Därefter fördelas 

medlen inom de olika beredningarna till vetenskapsområdena som sedan fördelar till, 

fakulteterna, institutionerna, program och slutligen enskilda forskningsgrupper (Respondent 

4). För varje steg neråt i verksamheten anslagsfördelningen tar, skapas en mer detaljerad 

planering av fördelningen (Respondent 4). 
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När institutionen fått sin resursfördelning påbörjas budgetarbetet på institutionsnivå. De som 

är inblandade i budgeteringen är programansvariga professorer, ekonomer, chefsadministratör 

och prefekt (Respondent 1 och Respondent 3). Budgeten fastställs i början av december och 

hela budgetprocessen tar ca två månader på institutionerna (Respondent 1). Dessa två 

månader inkluderar budgetdialog med programansvariga, möten med prefekt och 

institutionsstyrelsen (Respondent 1) och tre veckor av inrapportering till högre instanser 

(Respondent 6). 

 

Enligt Respondent 2 och Respondent 3 söks de externa bidragen direkt av forskarna i Uppsala 

universitetets namn och måste godkännas av prefekten. I vissa fall behöver även högre 

instanser godkänna besluten, tillexempel vid vissa EU-bidrag som är väldigt stora 

(Respondent 2). Bidraget tilldelas den forskningsgrupp som sökt bidraget direkt, bortsett från 

en overhead-kostnad på tjugosex procent. Overhead-kostnaden tillskrivs den administrativa 

delen av universitetet och ska täcka för det administrativa arbetet som utförs (Respondent 3). 

Respondent 2 och Respondent 3 förklarar att majoriteten av dessa bidrag kommer in på hösten 

och rapporteras till programansvarig för att föras in i budgeten men en del kommer in löpande 

under året. De externa bidrag som vid budgetupprättandet saknar ett säkerställt kontrakt förs 

aldrig in i det slutgiltiga budgetdokumentet (Respondent 2 och Respondent 3). 

 

4.3.2 Budget tillämpning 

Institutionernas budgetar är utformade på samma sätt (Respondent 3), vilket vi även kan se i 

de budgetdokument som vi delgetts (Bilaga 2 och Bilaga 3). Budgeten är uppdelad på de olika 

forsknings- och utbildningsområden som institutionen ansvarar för och delas in i intäkter och 

kostnader (Bilaga 2 och Bilaga 3). Intäkterna utgörs framför allt av statliga anslag och externa 

bidrag. Även intäkter för student avgifter, finansiella intäkter och gemensamma intäkter ingår 

men utgör endast ca 2 % av de totala intäkterna i budgeten (Respondent 1). Kostnaderna är 

uppdelade i indirekta kostnader och direkta kostnader. De största kostnaderna är direkta 

kostnader och består av personal, lokal- och drifts kostnader (Bilaga 2 och Bilaga 3). De 

indirekta kostnaderna är till störst del administrativa kostnader vilka utgör ca 10 % av de 

totala kostnaderna i budgeten. Samtliga kostnader och intäkter är fördelade på 

grundutbildning, student avgifter, forskning och forskarutbildning, bidrag- och uppdrag för 

forskning (Bilaga 2). 
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I budgetdokumentet återfinns inte de enskilda projektens eller de enskilda forskarnas 

tillgångar utan samtliga tillgångar är sammanställda i en gemensam budgetpost för ett visst 

program (Bilaga 2 och Bilaga 3). Program är en beteckning för alla projekt inom ett visst 

ämne, till exempel teoretisk kemi (Bilaga 2 och Bilaga 3). Enligt Respondent 1 och 

Respondent 6 används budgeten framför allt för att fördela medel inom institutionen och 

planera för kostnader. Dock så revideras inte det fastställda budgetdokumentet efter att det 

fastställts. Det innebär att ett bidrag som kommer in efter budgetens fastställande kommer att 

förändra de finansiella förutsättningar som ligger till grund för fördelningen av medel. 

Samtidigt kommer en ökning av intäkterna medför en ökning av de kostnaderna man kan 

planera inom ett visst forskningsprojekt (Respondent 2 och Respondent 3).  

 

4.3.3 Budgetens effekter 

Institutionen för kemi 

På institutionen upplevs budgeten som strikt, men inte som ett styrmedel (Respondent 2). 

Både Respondent 2 och Respondent 5 nämner att de upprättar en budget för att de måste. 

Budgetering på institutionen fungerar bra vilket enligt Respondent 2 är ett resultat av den 

“konsensus” som råder inom institutionen. Budgeten har även skapat en process som 

resulterar i att medarbetarna inom institutionen utvecklar ett ekonomiskt tänk (Respondent 1 

och Respondent 2). Framför allt ses budget som en ögonblicksbild över det ekonomiska läget 

(Respondent 1). Budgeten förmedlar fördelningen av monetära restriktioner som är tänkta att 

hindra forskarna att överstiga sina tilldelade medel. Samtidigt förmedlar budgeten vilka 

finansiella möjligheter som finns för institutionen och forskarna för att driva forskningen 

framåt (Respondent 2). Denna aspekt styr allt från hur mycket personal som kan anställas och 

även för att planera större köp av inventarier (Respondent 2).  

 

Om en projektgrupp går med underskott ett år finns det inga strikt formulerade påföljder, utan 

det är upp till prefekten att besluta hur ärendet ska hanteras (Respondent 2). Enligt 

Respondent 2 kan en åtgärd till exempel vara en flerårsbudget för ett specifikt program. Ett 

underskott är nödvändigtvis inte allvarligt i sig, om det är legitimt och finns som en del i en 

planerad strategi (Respondent 2). Enligt Respondent 2 kan avvikelser till budgeten accepteras 

om de kan motiveras med vad som ska ske eller vilka åtgärder de ska vidta för att lösa 

problemet. Det finns inget direkt redovisnings eller resultatansvar för ett visst projekt mot 

universitetet eller staten, men om projektet går med underskott finns det en chans att de inte 

får fortsatta medel kommande år (Respondent 2). Enligt Respondent 2 kan även ett överskott 
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kräva åtgärder. Om institutionen får ett överskott på mer än 10 % övergår pengarna till 

fakulteten som då kan omfördela pengarna som det passar. Även kontrakten för de externt 

sökta bidragen har ofta inskrivna återbetalningskrav om det efter ett avslutat 

forskningsprojektet finns ett överskott (Respondent 2).  

 

Inom institutionen för kemi finns det ett antal nackdelar som budgeten enligt respondenterna 

medför. Budgeten är för det första arbetsam och tidskrävande då de personer som är 

inblandade i budgetprocessen lägger ner ca två månader per verksamhetsår för att fastställa en 

budget för institutionen (Respondent 1). Budgeten är trots allt bara en ögonblicksbild. Bilden 

visar verksamhetens planerade intäkter och utgifter för kommande verksamhetsår. Enligt 

Respondent 2 resulterar budgeten i att vissa på institutionen försöker jämföra den med det 

faktiska utfallet och behandlar den inte som det preliminära planeringensdokument det är. 

 

Budgeten kan även medföra ett motstånd från forskare som anser sig ha kontroll på sina 

utgifter och därför inte vill bidra till budgeteringen eftersom de anser att det tar tid från deras 

forskning. På så sätt upplever de budgeten mer som en belastning (Respondent 2). Det kan 

även bidra till att det uppstår konflikter mellan forskarna och administrationen då de kräver 

allt för detaljerad information (Respondent 1). 

 

Enligt respondenten medför upprättandet av budgeten en fördel då den tvingar forskarna att se 

över och tänka till kring det ekonomiska läget och hur arbetet bedrivs. Respondenten tycker 

dock att inrapporteringen för upprättandet är väldigt tidskrävande och kan tycka att 

informationen är omotiverat detaljerad och trots det osynlig i den slutliga produkten 

(Respondent 2).  

 

Institutionen för fysik och astronomi 

På institutionen är budgeten grundläggande för allt arbetet som utförs och Respondent 3 

förklarar att ekonomi och resursfrågorna alltid är centrala för institutionen. Respondent 3 ger 

budgeten en detaljerad helhetsbild för prefekt och programansvarig professor. Enligt 

Respondent 3 är budgetens syfte framför allt att kommunicera med högre instanser, det är en 

prognos för att visa ungefär vad pengarna ska gå till. Respondenten nämner att budgeten inte 

revideras vilket resulterar i att den inte används som ett styrmedel. Enligt Respondent 3 

används inte budgeten efter att den har fastslagits, då är det de rullande prognoserna som 

börjar användas. Respondent 3 berättar att det är i de rullande prognoserna som de följer upp 
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den lokala budgeten på institutionen och stämmer då av de kostnader och intäkter som har 

tillkommit sedan senaste prognosen. De rullande prognoserna skapar på så sätt en helhetsbild 

av det ekonomiska läget och förmedlar till prefekten om ett visst projekt behöver “gasa eller 

bromsa utgifterna” som Respondent 3.  

 

De fördelar som budgeten medför på institutionen är framför allt planeringen av de fördelade 

medlen (Respondent 6). Detta bidrar även till att man genomgående på institutionen tvingas 

gå igenom och planera sina utgifter, vilket enligt Respondent 3, leder till en ökning av det 

ekonomiska tänket för forskarna. Dock nämner hen att det ekonomiska tänket i vissa fall 

bidrar till en allt för stor kostnadsmedvetenhet om kan medföra att forskarna spenderar medel 

allt för restriktivt. Det är inte bra eftersom om ett överskott på statliga medel överstiger 10 % 

återgår pengarna till fakulteten som då kan omfördela de som det passar. För de externt sökta 

bidragen finns ofta återbetalningskrav inskrivna om överskottet efter ett avslutat 

forskningsprojektet finns ett överskott (Respondent 3).  

 

Respondent 3 nämner att när budgeten är satt finns det för perfekten väldigt liten möjlighet att 

omfördela medel eftersom så gott som alla pengar är tillskrivna en viss forskningsgrupp 

(Respondent 3). Enligt hens erfarenhet blir det sällan några problem med budgeten och 

resultatet. Dock uttrycker Respondent 3 att om ett budgetunderskott uppstår inom ett visst 

projekt ses detta som något negativt för samtliga på institutionen eftersom de andra, som inte 

varit delaktiga i underskottet, förväntas täcka upp. Detta kan resultera i “sura miner” mot de 

ansvariga för underskottet.  

 

4.4 Rullande prognoser  

På institutionsnivå revideras inte budgeten och det sker därför ingen budgetuppföljning. 

Uppföljningen sker istället kontinuerligt under året i form av rullande prognoser som utförs 

kvartalsvis (Respondent 1 och Respondent 6). Respondent 1 berättar att ekonomerna på den 

administrativa avdelningen då jämför institutionens intäkter med institutionens planerade och 

genomförda utgifter. Alla intäkter och utgifter sammanställs och resultatet analyseras vilket 

ger en bild det ekonomiska läget (Respondent 1 och Respondent 6). Enligt Respondent 2 och 

Respondent 3 ger det en bild av hur utfallet för året kommer se ut och varför avvikelser har 

uppkommit. Om dessa prognoser visar att det går åt fel håll, att något program har dragit iväg 

i kostnader eller har för mycket av sina medel kvar, måste prefekten planera in åtgärder som i 

praktiken skiljer sig mycket från fall till fall (Respondent 2 och Respondent 3). 
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5.0 Analys 

Inledningsvis kommer vi att analysera institutionernas strategiska planering och 

verksamhetsplanering. Vi kommer sedan analysera budgetprocessen, budgetens utformning 

och budgetens påverkan på arbetet på institutionerna.  

 

5.1 Strategisk planering 

På institutionen för kemi utgör de strategiska mötena den strategiska planeringen. På mötena 

har alla inblandade möjlighet att komma till tals vilket kan hjälpa att sprida de mål och 

strategier som ska genomsyra arbetet. Vi kopplar detta till den “konsensus” som råder kring 

budgetering vilken även kan vara en bidragande faktor till att mötena inte resulterar i ett 

institutionsspecifikt mål och strategidokument. Vi kan även tänka oss att detta beror på tre 

andra anledningar. Det kan komma sig av det motstånd som uttrycks till upprättande av 

dokument. En annan anledning kan vara att ingen som är inblandad i de strategiska mötena 

har incitament att formulera ett dokument eftersom det inte är något krav eller på något annat 

sätt en del av deras arbetsbeskrivning. 

 

Det kan även vara ett resultat av att de strategiska mötena redan fyller funktionen av ett mål 

och strategidokument på institutionen. Detta kan i sin tur både vara ett resultat och en orsak 

till att fakultetens formulerade mål och strategidokument har så dålig spridning inom 

institutionen. Även om fakultetens formulerade mål och strategidokumentet uppfyller kraven 

för strategisk planering är dokumentet troligtvis för ospecifikt för att vara relevant för 

forskarnas arbete på institutionen. 

 

De strategiska mötena på institutionen för fysik och astronomi kan fylla samma funktion som 

mötena gör på institutionen för kemi och det kan vara dessa möten som leder till att målen och 

strategierna genomsyrar arbetet. Dessa möten resulterar i ett institutionsspecifikt mål och 

strategidokument som uppfyller kraven för strategisk planering. Att målen och strategierna på 

så sätt utarbetas för att vara mer specifika och applicerbara på arbetet kan även vara en 

bidragande faktor till att dokumentet används så frekvent samt att målen och strategierna 

genomsyrar arbetet.    
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5.2 Verksamhetsplaneringen 

Båda institutionerna uttrycker att verksamhetsplaneringen sker genom budgetprocessen, vilket 

även är den process som leder till kunskapsutvecklingen av det ekonomiska tänket. Vi ser 

även att man inte inom någon av institutionerna upprättar en institutionsspecifik 

verksamhetsplan. Effekten av detta kan vara att det förkortar budgetprocessen men det kan 

även finnas en brist i att det inte finns dokumentation att luta sig mot.  

 

Institutionen för kemi använder sig inte av TekNats verksamhetsplan utan den agerar till stor 

del som en hyllvärmare. Detta kan vara ett resultat av att den inte upplevs som relevant för 

arbetet på institutionen vilket också kan förklara att de ser positivt på upprättandet av en 

handlingsplan. På institutionen för fysik och astronomi används TekNats verksamhetsplan och 

de tycker att den är relevant för arbetet på institutionen. Detta kan förklara varför man inom 

institutionen inte är medveten om den handlingsplan som fakulteten är i färd med att upprätta. 

Det behöver givetvis inte betyda att någon av institutionerna har ett större behov eller 

användning av att ha en institutionsspecifik verksamhetsplan, det återstår att se. 

 

5.3 Budgetprocessen 

Vi kan se att budgetprocessen formas utifrån både nedbrytningsmetoden och 

uppbyggnadsmetoden. Detta ser vi dels genom att ledningen formulerar mål som sedan delas 

upp till delmål som används för att räkna ut hur de statliga anslagen ska fördelas inom 

institutionerna, vilket stödjer nedbrytningsmetoden. Samtidigt är uppbyggnadsmetoden 

applicerar på inrapporteringen av de externa bidragen, då intäkterna och kostnaderna 

sammanställs på operativ nivå och rapporteras uppåt i verksamheten till konsistoriet.  

 

5.4 Budgetens tillämpning  

Vi kan se både inslag av hård budgetstyrning, genom att prefekten har stor delaktighet i 

budgetprocessen, samt mjuk eftersom det finns en acceptans för avvikelser. I budgeten kan vi 

se inslag från både planering och ansvarsstyrning, trots att dessa beskrivs som konkurrerande i 

litteraturen. 

 

Planering  

På institutionerna kan vi se att det sker en resursfördelning av statliga anslag och att denna 

fördelning görs internt på institutionen. Eftersom forskarna inom institutionerna även söker 



30 
 

externa bidrag för sina forskningsprojekt som utgör en stor del av finansieringen ser vi att 

fördelningen av resurserna även sker externt. 

 

I samband med att de upprättar en budget kan vi se att prefekten samordnar ekonomerna på 

den administrativa avdelningen med de programansvariga professorerna för att tillsammans 

planera institutionens kapacitet. Vi ser även att man genom budgetprocessen samordnar de 

resurser som tilldelats, både internt och externt, och fördelar dem så alla på institutionen får 

möjlighet att bedriva arbete.    

 

Vi kan även se att det finns en kunskapsutveckling på institutionen då budgeteringen tvingar 

samtliga medarbetare som är inblandade i budgetprocessen att reflektera över de ekonomiska 

sambanden inom institutionen. 

 

Då ingen prognostisering görs, blir budgeten inaktuell så fort externa medel kommer in och 

en del av budgetens planeringssyfte går förlorat. Bristen av prognoser och revidering leder 

även till att budgetuppföljningens kontrollsyfte går förlorat, eftersom det inte är värdefult att 

jämföra utfallet mot en inaktuell budget.  

 

För att komplettera de brister som budgeten har använder sig institutionerna av rullande 

prognoser för att styra och planera den löpande verksamheten. I de rullande prognoserna, 

redovisas verksamhetens faktiska intäkter och kostnader. Prognoserna ger en indikation av det 

ekonomiska läget och signalerar till prefekten om några åtgärder bör vidtas. De rullande 

prognoserna uppfyller uppföljningens alarmfunktion eftersom de indikerar om något program 

inte håller sig inom budgetramarna. Prognoserna har även en diagnosfunktion som hjälper 

prefekten att identifiera varför en avvikelse uppstått och en omplaneringsfunktion då de ligger 

till grund för framtida löpande planering. På så sätt har de rullande prognoserna stor slagkraft 

på verksamhetens planering och styrningen. Vi ser dock inte att den förmedlar några 

förbättringsalternativ och fyller på så sätt inte rationaliseringsfunktionen. 

 

Ansvarsstyrning  

Budgeten ger ledningen en möjlighet att förmedla vilken forskning som i enlighet med målen, 

ska bedrivas och fyller på så sätt syftet kommunikation. Budgeteringen ger även ledningen 

möjlighet att samla värdefull information från institutionen. Detta kan röra allt från vilken 

forskning som kommer att bedrivas till vilka inköp institutionerna kommer att göra. 
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Inom institutionen kan vi inte se att budgeten förmedlar några specifika åtaganden eftersom 

de inte har några specifika prestationskrav för de resurser de tilldelas. Vi kan även se att 

budgeten inte fyller någon funktion för direkta prestationsvärderingar. Detta kan bero på att 

forskningsprestationer är svåra att mäta på ett kvantitativt sett. Det här behöver nödvändigtvis 

inte vara en brist, enligt vad respondent 2 säger så har forskare en inre motivation att bedriva 

så bra forskning som möjligt, utifrån de givna resurserna. Svårigheten att mäta 

forskningsprestationer i monetära termer kan även kopplas till kritiken att budget har svårt att 

påvisa samband mellan resursinsats och prestation.  

 

Vi kan inte se att budgeten medför någon motivation som är direkt kopplad till institutionens 

prestationer. Det finns däremot en motivation att hålla budgeten för att få fortsatt förtroende 

från institutionen och att institutionen inte ska dras med för stora underskott. Det finns även 

en motivation att hålla budgeten eftersom det hjälper institutionen och den enskilde forskaren 

att hålla ett gått anseende och på så sätt vara mer attraktiva inom forskningsvärlden. 

 

5.5 Budgetens effekter 

Den påverkan vi kan se av budgeten på den operativa styrningen inom båda institutionerna är 

att budgeten förmedlar monetära möjligheter och restriktioner. Den leder även till en 

kunskapsutveckling av det ekonomiska tänket och budget är till viss del en ritual som tvingar 

institutionen att legitimera den operativa verksamheten till överställda instanser för att visa att 

institutionen bedrivs rationellt.  

 

Utöver detta kan vi inom båda institutionerna se olika effekter som budget för med sig som 

kan kopplas till kritiken mot budget.  

 

Budgetens effekter är över lag begränsade inom institutionerna vilket vi anser är ett resultat av 

svårigheten att upprätta prognoser vilket stöds av Wallanders (1995) kritik. Det skulle kunna 

vara en av anledningarna till att man genom budgeten aldrig försöker att upprätta prognoser 

utan helt överlåter den delen av planeringen till de rullande prognoserna. Vi kan även koppla 

detta till Wallanders (1995) kritik mot budgetens onaturliga periodisering. Utifrån hur de 

externa intäkterna genereras bidrar periodiseringen per år till att budgeten snabbt blir 

inaktuell. 
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Överskottens återbetalningskrav som nämns på båda institutionerna bidrar dels till att 

förmedla att pengarna ska förbrukas, men detta kan även kopplas till osolidariskt 

anslagstänkande. Även om dessa återbetalningskrav är knutna till specifika pengar eller 

institutionen i stort kan vi tänka oss att detta leder till att den forskaren, programansvariga 

professorn eller prefekten ser sin uppgift som att se till att alla medel förbrukas inom den 

givna tidsramen. Detta behöver dock inte vara en negativ effekt eftersom hela tanken är att 

alla pengarna faktiskt ska gå till forskningen. Vi kan se ytterligare tecken på osolidariskt 

anslagstänkande inom institutionen för fysik genom de “sura miner” som visas när övriga på 

institutionen tvingas täcka upp för ett forskningsprojekt som överstigit sina budgeterade 

resurser.  

 

Det är möjligt att man inom båda institutionerna har en syn på budgeten som ett fast 

prestationskontrakt. Detta kan vi se inom institutionen för kemi då budgeten jämförs med det 

faktiska utfallet och på institutionen för fysik kan det vara denna syn som resulterar i 

forskarnas återhållsamhet med förbrukandet av monetära medel. 

 

Budgetprocessen på institutionerna är kortare än de fyra månader som Wallander (1995) tar 

upp. Då vi ser att detta inkluderar tre veckor av inrapportering till högre instanser gör vi 

antagandet att detta, tillsammans med att inrapporteringen beskrivs som omotiverat detaljerad, 

är en bidragande faktor till att budgetprocessen uppfattas som tidskrävande på institutionen 

för kemi. Samma sak skulle kunna stämma in på institutionen för fysik då deras 

budgetprocesser är väldigt lik men det är inget som tas upp under intervjuerna. Detta tror vi 

kan bero på att man där ser budgeten som värdefullare, som något som är grundläggande för 

allt arbete. 

 

Vi ser inga tecken på att beslutsfattarna inte skulle kunna fatta rättvisa budgetbeslut från sin 

position. Detta anser vi kommer sig av att det inom institutionerna sker en budgetdialog 

mellan alla de olika stegen så att beslutsfattarna kan se alla viktiga samband.  
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6.0 Slutsatsen  

Inom institutionerna sker en strategisk planering genom strategiska möten men det är bara på 

institutionen för fysik och astronomi som detta resulterar i ett mål och strategidokument. För 

båda institutionerna är det budgetprocessen som utgör institutionens verksamhetsplanering. 

Ingen av institutionernas verksamhetsplanering resulterar i en nerskriven institutionsspecifik 

verksamhetsplan.  

Vi kan även se att budgetprocessen formas av både nerbrytnings- och uppbyggnadsmetoden. 

Eftersom den externa finansieringen ska stå för ungefär hälften av alla intäkter på 

institutionen kan vi se att man genom budgeten förmedlar en fingervisning på hur stor denna 

finansiering ska vara i monetära termer. Denna typ av finansiering styr även forskningen mot 

ämnen där det finns en samhällsnytta som är ett av universitetets övergripande mål och en 

svårighet för offentliga organisationers styrning. 

 

Budgetens tillämpning innehåller både aspekter av planering och ansvarsstyrning. Inom 

planering ser vi resursfördelning, samordning och kunskapsutveckling men vi kan inte se 

prognostisering eller kontroll. Prognos- och kontrollsyftet tas över av de rullande prognoserna 

som utgör uppföljningen på institutionen och uppfyller alarm-, diagnos- och 

omplaneringsfunktionen. Dock kan vi inte se att de rullande prognoserna fyller någon 

rationaliseringsfunktion. Inom ansvarsstyrning kan vi se kommunikation men inte åtaganden, 

motivation och prestationsvärderingar.  

 

Vi kan se att budgeten på båda institutionerna påverkar den operativa styrningen. Detta kan vi 

se genom att den förmedlar fördelningen av monetära möjligheter och restriktioner samt 

bidrar till en kunskapsutveckling. Det finns problem med att upprätta prognoser i budgeten 

vilket leder till att detta görs i de rullande prognoserna. Tillsammans med att budgeten har en 

onaturlig periodisering för institutionen, resulterar detta i att budgeten snabbt blir inaktuell. 

Budgeten medför en viss typ av osolidariskt anslagstänkande. Vi kan även se att synen på 

budgeten som ett fast prestationskontrakt kan vara bidragande till ogynnsamma effekter inom 

institutionerna. Budgeten kan anses vara tidskrävande men vi ser inga tecken på att dåliga 

beslut kring budgeten tas på grund av att beslutsfattaren inte ser viktiga samband. 
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Budgeteringen bör ses över om universitetet har för avsikt att låta institutionerna styras så 

decentraliserat som möjligt. Detta kan även medföra att budgetprocessen kortats ner med ca 

tre veckor. Trots detta och att en del av kritiken återfinns inom institutionerna lever budgeten 

kvar som ritual inom verksamheten. Vi kan också se att det finns positiva effekter av 

budgeten som gör det till en nödvändig del av verksamhetens planering. Dessa effekter måste 

uppfyllas på annat håll innan man kan överge budgeten helt. Det är av denna anledning vi valt 

att döpa uppsatsen till “Budgeten- Ett nödvändigt ont!”  
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Bil 2 § 358 Budget 2016 Inst för kemi - Ångström

BUDGET 2016 KEMI- ÅNGSTRÖM antagen av styrelsen 151125

Sid 1 (12)
Sammanställning per prestation

139 Inst f kemi, Ångström

139
Grundutb Avgfin stud Fo/Fu Bidr-fo Uppdr-fo Totalt

Belopp Belopp Belopp Belopp Belopp Belopp

INTÄKTER

Intäkter av anslag 19 512 62 142 4 066 85 720

Avgifter o andra ersättningar 382 450 2 562 3 394

Intäkter av bidrag 2 903 83 178 86 081

Finansiella intäkter

Gemensamma intäkter

Summa intäkter 19 894 450 65 045 87 244 2 562 175 195

KOSTNADER

Kostnader för personal -8 851 -189 -45 715 -46 876 -1 758 -103 388

Kostnader för lokaler -3 395 -71 -7 439 -8 893 -454 -20 252

Övriga driftskostnader -4 164 -29 -7 712 -12 417 -365 -24 686

Finansiella kostnader

Avskrivningar och nedskrivningar -82 -5 -3 543 -3 949 -353 -7 932

Indirekta kostnader -4 276 -152 245 -16 772 -563 -21 518

Summa kostnader -20 767 -446 -64 164 -88 907 -3 492 -177 776

Verksamhetsutfall -873 4 882 -1 663 -930 -2 581

TRANSFERERINGAR

Medel statsbudg f finans bidr 80 80

Övr erh medel f finans av bidr 22 963 22 963

Lämnade bidrag -80 -22 963 -23 043

Saldo Transfereringar

Årets kapitalförändring -873 4 882 -1 663 -930 -2 581

IB Balanserat kapital -1 517 5 11 447 3 075 2 505 15 514

Omfördelat kapital

Årets kapitalförändring. -873 4 882 -1 663 -930 -2 581

UB Balanserat kapital -2 391 9 12 328 1 412 1 575 12 933

Över-/Underskottsmarginaler -12% 2% 19% 2% 45% 7%

Utgående förskott 290 26 677 26 967

Utgående fordran -8 183 -45 -8 228

Oavskrivet belopp dec 2016 -130 -6 976 -6 318 -456 -13 880

Kvar att förbruka -2 521 9 5 642 13 588 1 074 17 793

Indirekta kostnader (IK) 2016 70,00% 26,50%
Förslag UU+ (Budgetverktyget) 68,50% 27,00%

Anna Cuturic:
Universitetsgem. 19,1 %
Fakultetsgem. 22,4 %
Institutionsgem. 27,0 %

Anna Cuturic:
Universitetsgem. 9,4 %
Fakultetsgem. 6,4 %
Instiutionsgem. 11,1 %




