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SAMMANFATTNING 
 
Vi har i detta arbete valt att studera hur målöverensstämmelsen påverkas av 
kostnadsfördelningen inom en organisation. På svenska universitet är 
kostnadsfördelning av overheadkostnader ett aktuellt ämne. Syftet med denna studie var 
att skapa en förståelse för hur målöverensstämmelsen påverkas av kostnadsfördelning 
inom universitet. Det har förekommit många diskussioner kring kostnadsfördelning, 
eftersom det är en icke önskvärd kostnad för avdelningar. Många gånger är denna 
kostnadsfördelning inte accepterad, för att förståelsen för kostnaden saknas och 
avdelningarna oftast inte kan vara med och påverka varken kostnaden eller sättet 
fördelningen sker på. Accepterade kostnadsfördelningsmetoderna är viktiga för att 
skapa målöverensstämmelse inom organisationer. För att få en förståelse för hur 
målöverensstämmelsen och kostnadsfördelningen integrerar med varandra valde vi att 
använda oss av intervjuer, sammanlagt genomfördes åtta intervjuer. Vad vi kom fram 
till var att institutionerna på Luleå tekniska universitet inte hade full förståelse för 
kostnadsfördelningssystemet och att målöverensstämmelsen till viss del motarbetades 
på grund av kostnadsfördelningen.    
 



ABSTRACT 
 
In this paper we have chosen to study how goal congruence is influenced by cost 
allocation in an organization. At Swedish universities cost allocation has become an 
important issue. The aim of this thesis was to get an understanding of how goal 
congruence is influenced by cost allocation within the university. There have been many 
discussions about cost allocation since it is an unwanted cost for any department. This 
cost is often not accepted, due to lack of understanding and the fact that the department 
in most cases can  influence neither the cost nor the way the cost have been divided. 
Accepted cost allocation methods are important to get goal congruence in an 
organization. To reach an understanding of the goal congruence and cost allocation 
integration process, we have chosen to conduct interviews. We did eight interviews. The 
conclusions drawn from the study were that the institutions at Luleå tekniska universitet 
did not have total understanding of the cost allocation system and that the goal 
congruence to some extent was obstructed because of the cost allocation.  
 



FÖRORD 
 
Denna D-uppsats är skriven vid Luleå tekniska universitet under tio veckor hösten 2006. 
Intresset för det valda ämnet kostnadsfördelning av gemensamma kostnader grundar sig 
från kursen Ekonomistyrning, där vi fick intrycket av att det var ett intressant och 
relativt outforskat ämne. Att en av oss dessutom skev C-uppsats inom samma 
ämnesområde gav mersmak. Utgångspunkten för uppsatsen är att den skall ge ett bidrag 
till den akademiska världen. Vi vill även att organisationer som använder sig av 
kostnadsfördelning skall få glädje och lärdom om vikten av att mål och 
kostnadsfördelningssystem är väl genomtänkta och accepterade för att nå 
målöverensstämmelse. Vi valde att närmare studera en statlig organisation, närmare 
bestämt ett av Sveriges universitet, eftersom artiklar och en tidigare studie indikerade på 
att det fanns problem inom denna typ av verksamhet. Vi har valt att studera förhållandet 
på Luleå tekniska universitet, eftersom att problemet finns där och att de i många andra 
aspekter lämpar sig bra som forskningsobjekt. Detta i kombination med att vi båda är 
studenter vi universitetet gjorde valet av organisation att tillämpa vår studie på relativt 
enkelt.  
 
Vi vill rikta ett tack till er som ställt upp som aktörer i vår intervju. Ni har varit till stor 
hjälp när Ni ställt upp och tagit Er tid för intervjuer och övriga frågor. Vi vill också rikta 
ett tack till Sonja Hellström som ställt upp och svarat på frågor som vi hade angående 
LTU:s fördelningsmetoder. 
 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Sven Andersson som ställt upp och 
hjälpt oss. Till alla er som läst arbetet och fungerat som bollplank, stöttepelare, läsare 
och kritiker. Slutligen vill vi rikta ett tack till de studenter som varit opponenter under 
de tre seminarier vi haft. Ni har alla varit till stor hjälp och kommit med många 
värdefulla synpunkter. 
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1 INLEDNING 
 

 nledningsvis presenterar och redogör vi för bakgrunden till ämnet och studien för 
att därefter klargöra för problemområdet som i sin tur mynnar ut i syftet. Kapitlet 

avslutas med några definitioner och en beskrivning av uppsatsens upplägg.  
 I

 

1.1 Bakgrund 
 
Under 1800-talet utvecklades ekonomistyrningen i USA och ett drygt sekel senare 
infördes ekonomistyrningen i Sverige (Källström, 1994). Genom att använda sig av 
ekonomistyrning kan beslut fattas vilket bidrar till att organisationer kan bli effektivare 
och därmed erhålla konkurrensfördelar (ibid). Enligt Anthony och Govindarajan (2003, 
s 8) är ekonomistyrningens huvuduppgift att försäkra att målöverensstämmelse uppnås 
inom organisationen. Styrning både i och av en organisation kan beskrivas som ett sätt 
att påverka det som genomförs i organisationen så att chefers och övriga anställdas 
handlingar medför att mål, samordning och effektivitet uppnås (ibid). Redan under 
1960-talet skrevs det om konsten att kunna motivera de anställda till att arbeta mot 
organisationens mål och att detta under lång tid varit ett av företagsledningens 
viktigaste och mest svårlösta problem (Bengtson, 1963). Den slutsats Bengtson sedan 
arbetade fram i sin undersökning visade att en effektiv användning av ekonomiska 
rapporter direkt kan medverka till motivation hos de anställda genom målsättning. 
 
Diskussionerna kring målöverensstämmelse inom organisationer är något som är 
aktuellt enligt Simons (1995) vilket även bekräftas av Frow, Marginson & Ogden 
(2005). Många organisationer ställs inför stora och svåra utmaningar, behovet av att nå 
de förutbestämda målen å ena sidan och jakten av att nå strategisk fördelning och 
förändring å andra sidan (ibid). Författarna skriver vidare att dessa utmaningar är extra 
stora i organisationer som verkar på marknader med hög konkurrens, en omgivning som 
är ständigt föränderlig, kräver hög grad av avancerad teknologi och som efterfrågar hög 
grad av strategisk förnyelse. Organisationerna har även ofta pressade budgetmål att 
sträva efter för att kunna nå sina vinstmarginaler (ibid). Cauwenbergh, Durinck, 
Martens, Laveren, & Bogaert (1996) beskriver att det är viktigt för stora organisationer 
är att använda sig av kostnadsfördelningssystem och finansiella mål. De finansiella 
målen uppfyller en rad funktioner, exempelvis att motivera, inverka på syfte, begränsa 
chefers beslutsfattande och skapa målöverensstämmelse inom organisationen (ibid).  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Att formulera tydliga mål är den viktigaste ingrediensen i målstyrning (Söderholm, 
1998). Inom offentlig sektor menar flera forskare att det finns svårigheter med att 
formulera tydliga mål. Högsta ledningen anses vara ansvarig för att övergripande mål 
tydliggörs, men ju mer komplex en verksamhet är, desto svårare är det att formulera 
tydliga mål (ibid). Genom att få mellanchefer att uppleva motivation kan effekten bli att 
de sporrar den operativa nivån att mer fokuserat arbeta mot organisationens 
övergripande mål (Snyder & Davenport, 1997). Med hjälp av kostnadsfördelning kan 
detta uppnås. Eftersom ett syfte med kostnadsfördelningen enligt Snyder och Davenport 
(1997) är att skapa högre motivation inom en organisation. 
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I en organisation måste alla kostnader som uppkommer, vare sig de är direkta eller 
indirekta, betalas av någon (Innes & Mitchell, 1993, s 4). För att kunna avgöra vem som 
skall betala vad och hur stor del avgörs oftast med hjälp av kostnadsfördelning (ibid). 
Med hjälp av kostnadsfördelningssystem kan ledningen skapa både motivation och 
kontroll av chefer samt anställda på lägre nivåer och på så vis få dem att arbeta mot 
organisationens gemensamma mål (Zimmerman, 1979). Svårigheter med 
kostnadsfördelning uppstår enligt Doost (1996) när det finns flera användare som nyttjar 
en gemensam resurs. Detta kan då skapa missnöje hos berörda parter eftersom 
fördelningen kan uppfattas som orättvis (ibid). Enligt Pan, Teklu, Rahman, och Jun, 
(2000) är fördelning av en kostnad som uppstår för en tjänst speciellt svår att fördela, 
eftersom tjänster ofta inkluderas av flera kostnadskomponenter.  
 
Armstrong (2002) skriver om fördelning av indirekta kostnader som fördelas för tjänster 
i icke vinstdrivande företag. Deras enkla kontrollsystem är baserade på icke finansiella 
mått likt det som finns inom offentlig sektor. Där den offentliga efterfrågan av tjänster 
är utbildning och vård är det en hög grad av elasticitet för kostnaden för chefer. 
Motsatsen råder i vinstdrivande företag då elasticiteten för kostnader som uppstår för 
chefer är låg. Det finns indikationer på att entusiasmen för ledningen i tillverkande 
företag har mycket att göra med planerad reducering av overheadkostnader och lite att 
göra med att öka kvaliteten på tjänsten. För tjänster som offentlig sektor erbjuder, tillåts 
utgifter för att förbättra kvaliteten på output. (ibid) 
 
Doost (1996) beskriver hur de gemensamma kostnaderna på universitet kan behandlas 
samt att kostnadsfördelningen inom dessa organisationer kan medföra problem. Detta då 
de gemensamma kostnaderna enligt Doost (1996) kan vara större på universitet än i 
många andra organisationer som erbjuder tjänster. Doost (1997) påpekar att det på 
universitet finns rapporter som redogör för kostnadsfördelning, vilka är missvisande för 
organisationen. Detta bidrar till att universitetens finansiella situation inte blir korrekt 
återspeglad (ibid).  
 
På universitet i Sverige används olika metoder för att fördela gemensamma kostnader 
(Strömgren & Wigsten, 2006). Undersökningen som gjordes av författarna visar att det 
är åtta av tolv universitet i Sverige som använder sig av kostnadsfördelning. Genom att 
redovisa hur hanteringen av kostnadsfördelning går till ökas acceptansen för detta inom 
organisationen. Detta är enligt Strömgren och Wigsten uppfattningen som de 
kostnadsfördelningsansvariga på universiteten har. Författarna framhåller även att det 
skulle vara av intresse att undersöka hur de som påverkas av systemet uppfattar 
fördelningen. (ibid)  
 
Kostnadsfördelning kan enligt Doost (1996), hjälpa snarare än stjälpa 
kostnadskontrollen inom en organisation, om den utförs på ett korrekt sätt. Den kan 
även bidra till samverkan mellan avdelningar vilket i sin tur skapar högre effektivitet, 
positiv utveckling och bättre resultat (ibid). Doost (1997) menar dock att om 
universiteten använder sig av felaktiga fördelningsmetoder kan detta medföra att de 
anställdas uppmärksamhet riktas mot fel håll. De jämför de gemensamma kostnaderna 
istället för att fokusera på sina huvuduppgifter, vilket är att undervisa och forska. Detta 
leder till att målöverensstämmelsen inom organisationen motverkas (ibid).   
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1.3 Syfte 
 
Efter diskussionen som förts har denna uppsats som syfte att: 
 
Skapa förståelse för hur målöverensstämmelsen påverkas av kostnadsfördelningssystem 
inom universitet. 
 
 

1.4 Disposition av arbetet 
 
Nedan följer upplägget för vår uppsats.  
 

 
 I detta kapitel har vi presenterat och redogjort för bakgrunden 

till ämnet samt klargjort för den problematik som ligger till 
grund för, syfte med denna studie. 

1 Inledning 

 
 Här kommer en redogörelse för vår kunskapssyn, de ansatser 

som ligger till grund för studien samt förklaringar till varför 
vissa metoder har valts. Detta görs för att läsaren skall kunna 
tillgodose sig en uppfattning om studiens tillförlitlighet och 
giltighet. 

2 Metod 

 
 I teorikapitlet lyfts teorin fram med koppling till mål, mål-

överensstämmelse, kostnadsfördelning samt en analysmodell. 3 Teori 

 
 I detta kapitel presenteras den organisation vi valt att utföra vår 

studie på och den empiri som samlats in genom de intervjuer 
som genomfördes. 

4 Empiri 

 
Tolkningar och analyser kommer att presenteras mellan den 
teori och den empiri som vi tidigare presenterat. Vi kommer 
även att redogöra för likheter och skillnader mellan empiri 

 och teori. 
5 Analys 

 
 Här kommer vi att lägga fram vad vi kommit fram till i vår 

studie, samt återkoppla resultaten till studiens syfte. 
6 Slutsats 

 
  I detta avslutande kapitel kommer vi att föra en avslutande 

diskussion med egna reflektioner. Vi ger också förslag på 
framtida studier inom det valda området. 

7 Avslutande 
  diskussion 
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2 METOD 
 

n redogörelse för hur vi gått tillväga vid undersökning av problemet kommer att 
presenteras i detta kapitel. Dessutom kommer vi att beskriva vald 

datainsamlingsmetod samt valet av undersökningsobjekt. Avslutningsvis beskrivs vilka 
metodproblem som varit av betydelse för studien.   

 E
 

2.1 Forskningsansats  
 
Det centrala i vår empiriska del var att skapa en förståelse för hur de olika 
institutionerna uppfattar den nuvarande kostnadsfördelning och hur den kan påverka 
målöverensstämmelsen vid Luleå tekniska universitet (LTU). Vi ville skapa oss en 
helhetsbild utifrån de enskilda individernas uppfattning som verkar inom den operativa 
nivån. Detta innebär att vi använt oss av ett aktörssynsätt (Arbnor & Bjerke, 1994, s 91). 
Aktörssynsättet lyfter fram förståelsen för sociala helheter utifrån den enskilda 
individens uppfattning (ibid). För att kunna skapa en förståelse för en organisation bör 
intresset riktas mot betydande aktörers handlingar i ett socialt samanhang. Detta ansåg 
vi stämde överens med vår studie då aktörernas agerande och uppfattningar är 
avgörande för universitetets dagliga verksamhet.  
 
För att kunna uppfylla syftet med vår studie krävdes en närmare undersökning av olika 
individers uppfattningar gällande mål och kostnadsfördelning. Detta tillvägagångssätt 
stämmer överens med en kvalitativ metod enligt Hartman (1998, s 239). Den kvalitativa 
metoden eftersträvar en förståelse för den livsvärld människor har, det sätt de ser på sig 
själva och på sin relation till omgivningen, med andra ord en förståelse om hur 
människan uppfattar sin egen situation (ibid). De situationer som vi undersökte var 
komplexa eftersom vi har studerat individers personliga uppfattningar. Denscombe 
(2000, s 259f) klargör att en fördel med kvalitativ forskning är att datamaterialet är 
rikhaltigt och detaljerat vilket underlättar hanteringen av komplexa och invecklade 
situationer.  
 
I den empiriska studien utgick vi från befintliga teorier inom ekonomistyrning, 
målstyrning, målöverensstämmelse och kostnadsfördelning. Avsikten med teorierna har 
varit att bygga upp en referensram för att forma den empiriska insamlingen. Efter 
insamlingen har materialet kopplats till teorierna för att senare kunna analyseras och 
slutligen dra slutsatser. Det innebar att vi använt oss av en deduktiv forskningsansats i 
enlighet med Thurén, (2003, s 23).  
 
 

2.2 Undersökningsansats  
 
Vi använde oss av fallstudie för att skapa oss en förståelse för aktörernas uppfattningar 
och åsikter gällande mål och kostnadsfördelning. Fallstudien gav oss möjligheten att få 
en djupare förståelse för varje individs uppfattning eftersom att vi då kunde koncentrera 
oss till ett färre antal aktörer. Därefter kunde vi även besvara vårt syfte samt analysera 
och dra slutsatser. Vid sammanställningen av intervjuerna valde vi att använda oss utav 
tabeller för att tydliggöra för läsaren vad varje enskild aktör svarat. Enligt Denscombe 
(2000, s 42) karaktäriseras fallstudier av att en djupgående studie genomförs vilket 

- 4 - 



innebär att det går att studera saker i detalj samt att kunna reda ut komplexiteten i en 
given situation. Vidare menar Denscombe att fallstudien har fokus på sociala relationer 
och processer. Detta står i enlighet med aktörssynsättet och valet att använda en 
kvalitativ metod. För att kunna förstå en specifik sak är det nödvändigt att förstå många 
andra enligt Denscombe, och i synnerhet hur dessa olika saker är sammanlänkande. 
Merriam (1994, s 23) och Arbnor och Bjerke (1994, s 245ff) menar att fallstudien också 
kan visa hur personliga faktorer påverkar ett visst problem. Vidare anser de att 
fallstudier passar bäst när frågorna handlar om ”På vilket sätt”, ”Varför” och ”Hur”. 
Detta ansåg vi stämde in på vår studie eftersom vi ville få en djupare förståelse av hur 
den operativa nivån upplever, de mål som satts upp och det kostnadsfördelningsmetoder 
som används.   
 
 

2.3 Litteratursökning  
 
För att samla in betydelsefull och aktuell information kring vårt ämne började vi vår 
litteraturstudie på Luleå universitetsbibliotek. Vi använde oss av databaser för att hitta 
böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter som passade vårt problemområde.  Vi 
använde oss av databaserna: Emerald, Ebesco, Jstore, ISI Web of Knowledge och Lucia. 
Sökorden som användes kombinerades på såväl svenska och engelska. Sökorden som 
användes var: cost allocation (kostnadsfördelning), cost accounting 
(kostnadsredovisning), common cost (gemensamma kostnader), joint cost 
(gemensamma kostnader), injustice (orättvisa), effects (påverkan), overhead cost (OH- 
kostnader), motivation (motivation), management accounting (ekonomistyrning), cost 
accounting (kostnadsstyrning), goal (mål) och goal congruence (målöverensstämmelse) 
samt olika kombinationer av dessa sökord. Vi har även funnit litteratur när vi läst 
artiklar, böcker och uppsatser inom ämnet genom att studera författarnas referenslistor.    
 
 

2.4 Urval  
 
Valet av fall grundade vi på att det skulle vara en organisation inom den offentliga 
sektorn som arbetar med mål och kostnadsfördelning. Vi valde att genomföra vår studie 
på LTU. Viktiga aspekter som bidrog till valet av fallstudieobjekt var närheten, samt 
accessen till information. Vår första tanke var att intervjua en kursansvarig på varje 
institution. Vid ett samtal med en kursansvarig kom vi till insikt om att de inte var en 
lämplig personalgrupp för vår studie, eftersom de inte hade tillräcklig kunskap kring 
ämnet kostnadsfördelning. Vi blev rekommenderade att kontakta de 
utbildningsansvariga vid varje institution. Därmed skickade vi en förfrågan till en 
utbildningsansvarig per institution via e-post.  Vi beskrev vårt syfte med uppsatsen och 
frågade om de kunde tänka sig att ställa upp för en intervju. Några intervjuer bokades in 
direkt vi e-post, andra genom att vi besökte dennes arbetsrum. Det framkom att vissa 
utbildningsansvariga inom LTU inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap kring ämnet utan 
de rekommenderade en lämpligare person vid institutionen i stället. Detta visar att vi 
använt oss av ett rekommendationsurval.  Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 240) 
innebär rekommendationsurval att olika aktörer tillåts rekommendera andra aktörer som 
har större kunskap inom området. 
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2.5 Empiriinsamlingsmetod  
 
Vi valde att använda oss av intervjuer för att uppfylla vår frågeställning och vårt syfte. 
Vi använde oss av personliga semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju metod 
fann vi vara lämpliga för vår empiriinsamling då vi valt ut frågor med möjlighet till 
öppna svar där aktörerna skulle kunna utveckla sina egna synpunkter (Denscombe, 
2000, s 135). Personliga intervjuer är det vanligaste sättet att genomföra 
semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju gör det möjligt att lättare få 
individer att tala om känsliga ämnen jämfört med telefonintervjuer. Personliga 
intervjuer medför att det blir relativt lätt att sätta sig in i och förstå en persons åsikt, 
gentemot gruppintervju (Denscombe, 2000, s 136). De personliga intervjuerna 
underlättade även för oss att kunna förklara och tydliggöra frågor för aktörerna vilket 
minskade risken för missförstånd.  
 
Intervjuerna genomfördes i respektive aktörs arbetsrum eller i ett närliggande 
konferensrum på LTU. Detta skedde under veckorna 49, 50 och 51, år 2006. De åtta 
intervjuerna som vi genomförde tog mellan 20 och 40 minuter. För att kunna besvara 
vårt syfte använde vi en intervjuguide, se bilaga 1. Denna följdes inte till punkt och 
pricka utan en viss omkastning av frågorna kunde ske och vissa frågor kom att kopplas 
samman då vi ansåg att aktören redan svarat på en fråga av det slaget i ett tidigare skede 
av intervjun. Detta för att i största möjliga mån undvika att aktören tvingades till 
upprepning. Aktörerna fick inte ta del av intervjuguiden i förväg eftersom vi ansåg att 
det var av värde för undersökningen att de gav sin spontana uppfattning. Bandspelare 
användes för att undvika felcitat och försummelse av viktig information. Medgivande 
om att få använda bandspelare gavs av samtliga aktörer.   
 
 

2.6 Metodproblem  
 
En förutsättning för att på ett tillitsfullt sätt kunna använda sig av den information som 
framkommit i en undersökning, är att informationen är tillförlitlig och trovärdig 
(Ejvegård, 1993, s 70f). För att undersökningen ska vara tillitsfull ska det gå att uppnå 
samma resultat genom samma mätningar vid olika tillfällen. Dessutom skall 
undersökningen verkligen mäta det den avser att mäta (ibid). Begreppet validitet handlar 
om huruvida data reflekterar sanningen, verkligheten och täcker de avgörande frågorna 
(Denscombe, 2000, s 283).     
 
På grund av främst tidsaspekter genomförde vi endast intervjuer på de institutioner som 
var belägna i Luleå. LTU har även institutioner i Skellefteå, Piteå och Kiruna och vi var 
medvetna om att intervjuer på dessa orter hade gett studien ytterligare djup. Av de tio 
institutioner som finns i Luleå genomfördes intervjuer på åtta av dem. De två sista 
aktörerna kunde inte ställa på grund av sjukdom respektive tidsbrist. Att kunna 
genomföra intervjuer med fler än en aktör på varje institution var också något som hade 
varit önskvärt men på grund av tidsmässiga skäl inte var möjligt. Vid ett tillfälle deltog 
det dock två aktörer vid intervjun med den gällande institutionen. Detta såg vi inte som 
något större problem då de båda var av i stort sett liknande uppfattning.  Eftersom vi 
ville komma så nära den operativa nivån som möjligt hade det varit bra för oss att 
intervjua aktörer som alla var delaktiga i undervisningen. Detta var dock inte möjligt på 
grund av att det krävdes en viss kunskapsnivå hos aktörerna, gällande främst 
kostnadsfördelningen, för att intervjuerna skulle vara av värde för oss.  
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När intervjuerna genomfördes ville vi undersöka varje aktörs personliga uppfattning 
kring målen och kostnadsfördelningen inom LTU. Vi valde därmed att inte skicka ut 
intervjuguiderna till aktörerna i förväg. Detta då vi ansåg att det fanns risk att aktörerna 
skulle ge oss svaren genom att läsa upp dem från diverse dokument. Att vi använde 
detta tillvägagångssätt ansåg vi därmed stärker validiteten i undersökningen. Nämnas 
kan dock göras att det förekom både uppläsning från dokument vid vissa av intervjuerna 
samt att det fanns en viss variation av kunskap gällande kostnadsfördelningen hos 
aktörerna. Dock gällde detta till en mycket liten grad och vi ansåg att det inte påverkade 
det resultat vi kom fram till i negativ bemärkelse.  
 
Vi var medvetna om att vi ställde frågor som kunde vara känsliga för den intervjuade då 
det kunde tänkas att svaren innehöll kritik mot universitet. Utifrån vår personliga 
återspegling från intervjuerna ansåg vi att det inte fanns situationer då aktörerna inte 
svarade sanningsenligt. Helhetsintryck var att ingen av aktörerna kände sig obekväma 
med situationen. Vi valde även att låta aktörerna vara anonyma i uppsatsen vilket vi tror 
kan ha medfört mer sanningsenliga svar. Direktkontakt under intervjun innebär att data 
kan kontrolleras beträffande riktighet och relevans under tiden som den samlas in, och 
detta stärker validiteten i undersökningen enligt Denscombe (2000, s 162). Detta 
stämmer väl in på vår undersökning då vi under intervjuerna kunde be aktören utveckla 
resonemang om vi ansåg dem vara otydliga. Denscombe (2000, s 251) skriver vidare att 
det finns många sätt att kontrollera resultatens validitet på. Ett sätt att göra det på är att 
ge aktörerna möjlighet att ta del av resultaten och ge sina synpunkter på den förslagna 
förklaringen (ibid). Efter att vi sammanställt de intervjuer vi genomfört skickade vi ut 
dessa till aktörerna för godkännande. Detta för att kunna avstämma intervjusvaren med 
aktören så att vi inte hade missuppfattat något av det som sagts under intervjuerna. 
Detta medförde att vi fick göra några få språkliga ändringar i sammanställningarna. 
Något som vi ytterligare anser stärker validiteten är att vi valt att ange sidnummer för 
den litteratur vi använt. Detta eftersom vi anser att det ökar förståelsen och underlaget 
för att uppsatsen har hög giltighet och hållbart resultat. Vi är även medvetna om att 
studien hade kunnat påverkas av det faktum att vi som författare även var studenter vid 
LTU. Detta var dock inte något som vi ansåg medförde någon inverkan på studien.    
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3 TEORI 
 

öljande kapitel behandlar teori som är relevant utifrån problemområde och syfte. 
Vi börjar kapitlet med att i stora drag beskriva mål och målstyrning av 

organisationer. Därefter redogör vi för kostnadsfördelningen och dess funktioner, 
avslutningsvis presenteras en analysmodell.  

 F
 

3.1 Mål 
 
Mål är en formell strävan som definierar syftet med en verksamhet eller den förväntade 
graden av prestation från medarbetare. Målen preciserar de resultat som chefer vill att 
organisationen skall uppnå samt med vilken strategi detta skall ske. Målen informerar 
medarbetare om vad det är som cheferna förväntar sig av dem och hur de skall fördela 
sin tid och uppmärksamhet bland konkurrerande behov (Simons, Davilá & Kaplan, 
2000, s 230). På grund av den höga nytta en organisation kan erhålla av en korrekt 
målsättning, krävs det att chefer personligen försäkrar sig om att lämpliga mål har 
formulerats. Målen skall vara formulerade så att verksamheten kan komma att utvecklas 
i önskvärd riktning och att medarbetarnas prestationer anpassas till de mål som finns för 
verksamheten (Simon et al, 2000, s 211). Mål, såsom de fungerar i verksamhetsplaner, 
är slutresultatet som ledningen önskar uppnå vid implementering av en strategi (Simons 
et al, 2000, s 32). 
 
Det finns många varierande uppfattningar bland analytiker om varför organisationer 
använder sig av mål. Analytiker inom det rationella systemet framhäver de kognitiva 
funktionerna av mål. Målsättningen tar här fram kriterier för att välja bland alternativa 
vägar för handling. Målen ger därmed direktioner för beslutsfattande och handling. 
Inom det naturliga systemet lyfter analytiker fram de egenskaper som målen har för 
motivationen. Mål kan användas som en källa för identifikation och motivation för 
deltagarna. Som exempel beskrivs det att universitet kan locka till sig studenter och 
andra tillgångar genom att hävda att de ”förbereder morgondagens ledare”. Målen 
används här som en sorts ideologiska vapen för att övervinna motsättningar samt för att 
kunna inhämta resurser från omgivningen. (Scott, 2003 s, 292f) 
 
Institutionella analytiker betonar det symboliska värdet med mål. Medan de två tidigare 
nämnda synsätten, som presenterats i stycket ovan, framhäver effekterna som målen har 
på deltagarna inom organisationen lyfter den symboliska aspekten tydligare fram 
effekterna som målen har på organisationens publik. Organisationens publik kan 
exempelvis vara offentliga organisationer, klienter, skattebetalarna och myndigheter. De 
symboliska målen har viktiga effekter på organisationens möjligheter att kunna skapa 
legitimitet, allierade, resurser och personal. Vissa analytiker beskriver att mål ofta 
används för att motivera och försvara tidigare utförda handlingar. Målen används 
därmed för att skapa verktyg som förstärker acceptansen av tidigare beslut och 
handlingar. Avslutningsvis nämns att mål används för att utvärdera beteendet hos 
enskilda deltagare eller hela organisationer. Målen ger därmed kriterier för att kunna 
identifiera och uppskatta valda aspekter av organisationens funktioner. (Scott, 2003 s, 
292f) 
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Den viktigaste beståndsdelen i målstyrning är att formulera tydliga mål (Svensson, 
1997, s 17). Innebörden i målstyrning är att mål anges för verksamheten som helhet och 
för dess delar. Med detta menas närmare att ledningen skall ange vad som skall 
åstadkommas, medan de anställda får större frihet att själva bestämma hur det skall gå 
till. För att detta skall kunna ske på ett välfungerande sätt måste det finnas en vilja och 
förmåga inom organisationen att formulera tydliga mål samt att följa upp graden av 
måluppfyllelse. Det måste även finnas en god dialog mellan chefer och medarbetare. 
(ibid) 
 
Det finns ett stigande intresse för företag att öka antalet mål inom organisationen 
(Söderholm, 1998). Att arbeta mot flera mål samtidigt kan innebära att konflikter 
uppstår i hanteringen av målen. En risk finns i att uppfyllelsen av ett mål innebär att ett 
annat inte uppfylls. En målkonflikt uppstår alltså enligt Söderholm (1998) då vissa mål 
måste prioriteras före andra. Ett annat problem som kan uppstå vid målstyrning enligt 
Bruzelius och Skärvad (2004, s 152) är när mål inom en organisation konkurrerar med 
varandra. Exempel på detta kan vara när vinstmålet står i strid med önskan att behålla 
arbetstillfällen. För att kunna förhindra att detta uppstår fodras det kreativitet och 
nytänkande inom organisationen (ibid).      
 
De fördelar som utvinns genom målstyrning är enligt Svensson (1997, s 31) en tydligare 
målinriktning av hela verksamheten där den enskildes personliga mål står i 
överensstämmelse med organisationens korta och långsiktiga mål. Anställda får även 
möjlighet att utveckla nya effektivare metoder för att nå målen vilket ökar 
handlingsfriheten. Målstyrning skall även medföra att effekterna för de som 
verksamheten är till för sätts i centrum och att styrningen fokuserar på det som är 
väsentligast istället för detaljer (ibid). Uppföljning av målen är ytterligare en väldigt 
viktig aspekt inom målstyrning (Söderholm, 1998). Möten bör hållas för att följa upp 
resultat samt för att konkreta förslag till förbättring skall diskuteras (ibid).      
 
 

3.2 Målöverensstämmelse 
 
Ekonomistyrning innehåller en mängd olika aktiviteter som exempelvis planering av 
verksamheten och samordning av aktiviteter inom olika delar av organisationen 
(Anthony och Govindarajan, 2003, s 7). Att kommunicera och utvärdera information är 
också en viktig del i styrningen, detta för att underlätta beslutsfattandet. 
Ekonomistyrning är en process där ledningen kan påverka individerna i en organisation 
och implementera organisationens strategier (ibid). Enligt Andersson (2006) innebär 
detta synsätt att det blir viktigt att tilldela ekonomiskt ansvar, utveckla mätetal och 
utforma belöningssystem i organisationen. Dock kan den ekonomiska styrningen kan 
riskeras att bli frånkopplad från verksamhetens aktiviteter. Om ekonomistyrningen 
separeras från den konkreta verksamheten kan det betyda att organisationens 
medarbetare inte känner igen sin verklighet i ekonomistyrningens rapporter. Det betyder 
i så fall att rapporterna i liten grad kan påverka deras beteende och därmed får 
ekonomistyrningen ingen eller liten styreffekt (ibid).   
 
När ekonomistyrningsprocesser utformas skall strävan efter målöverensstämmelse 
finnas som en primär grundtanke (Anthony och Govindarajan, 2003, s 8). Eftersom det 
centrala styrningsproblemet är att lyckas förmå medarbetarna att jobba mot sina egna 
mål på ett sätt som även gynnar hela organisationen (ibid). Bruzelius och Skärvad 
(2004, s 384f) instämmer i detta och beskriver att om medarbetarna alltid gjorde det 
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som ansågs vara bäst för organisationen skulle det inte behövas någon styrning. 
Anledningar till att det inte alltid utfaller på det viset kan enligt Bruzelius och Skärvad 
(2004, s 384f) vara att medarbetare inte alltid är förtrogna med organisationens vision, 
mål och resultatmått. Det kan även vara så att medarbetarna helt enkelt inte vet vad som 
är lämpligt agerande, vilket kan bero på att de saknar tillräcklig utbildning, erfarenhet 
eller information (ibid).   
 
Målöverensstämmelse existerar när de anställda uppfattar att deras mål och värderingar, 
som de visar engagemang för, stämmer överens med organisationens mål och 
värderingar (Coote, Price & Ackfeldt, 2004). Målöverensstämmelse är förenad med 
positiva beteendemässiga och känslomässiga utfall hos de anställda såsom exempelvis 
längre anställningar, större hängivenhet till organisation samt bättre arbetsprestationer 
(ibid). För ledningen innebär en lyckad målöverensstämmelse att de inte behöver lägga 
ner pengar på speciella program eller ödsla energi på att entusiasmera och direktstyra 
medarbetarna (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 331). De är självgående men ändå 
fokuserade på organisationens uppgift och mål (ibid).    
 
Bruzelius och Skärvad (2004, s 152) beskriver att de mål som medarbetarna uppger vara 
organisationens mål inte alltid stämmer överens med vad organisationen faktiskt syftar 
till. De övergripande1 målen kan därmed inte härledas från uttalanden om 
organisationens mål. Detta medför att det oftast måste studeras vad organisationen 
faktiskt gör och åstadkommer (ibid). Individuella medarbetare inom en organisation har 
ofta egna mål som inte alltid stämmer överens med organisationens övergripande mål 
(Anthony & Govindarajan, 2003, 93ff). Den centrala uppgiften för ledningen blir 
därmed att säkerställa, till en så hög grad som möjligt, att målöverensstämmelse råder 
inom organisationen. I vår icke perfekta värld går det inte att nå total 
målöverensstämmelse, men med ett lämpligt kontrollsystem uppmuntras åtminstone inte 
de anställda att arbeta i motsatt riktning till organisationens intresse (ibid).  
 
 

3.3 Kostnadsfördelning 
 
Genom kostnadsfördelning erhålls två grundläggande fördelar, mer motiverade chefer 
och bättre ekonomiska beslut. Att chefer blir mer motiverade till att prestera bättre 
bygger på att de har möjlighet att påverka kostnader som de ansvarar för. De har även i 
sin tur förmågan att styra den operativa nivån2 mot organisationens övergripande mål. 
Om kostnadsfördelningsansvariga exempelvis vill öka användandet av ett datoriserat 
system kan ett pålägg för tjänsten belasta de som är berörda. Med utgångspunkt från att 
cheferna vet vilka kostnader som ingår i OH-kostnaderna kan cheferna bli mer 
motiverade att använda systemet för att erhålla nyttan av kostnaden som de blivit 
belastade av. Detta resonemang utgår med andra ord från en princip om påverkbarhet. 
Den andra fördelen grundas på att en korrekt fördelning av de indirekta kostnaderna, ger 
de anställda en ökad förståelse för varan eller tjänstens verkliga kostnad. Vilket kan 
medföra att företaget får en mer kostnadsmedveten personal. Vidare kan kunskapen 
nyttjas för att fatta bättre beslut gällande exempelvis prissättningen på de produkter 
och/eller tjänster som erbjuds. Skulle dock fördelningen ske på ett sätt som inte är 
rättvisande finns det risk för en under eller överskattning av de indirekta kostnadernas 
storlek. (Snyder & Davenport, 1997) 
 
                                                 
1 Som övergripande mål anser vi, de mål som är publicerade för allmänheten.  
2 Operativ nivå definierar vi som institutionsnivå, där en nära relation finns till slutkunden. 
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Armstrong (2002) skriver om fördelning av indirekta kostnader som fördelas på tjänster 
i icke vinstdrivande företag. Beräkningssystemen skiljer sig mycket åt mellan olika 
interna ekonomer i den offentliga sektorn. Deras enkla teknologi av kontroll är en serie 
av icke finansiella indikatorer av utförande likt i princip med de som för närvarande blir 
främjade i den offentliga sektorn. Där den offentliga efterfrågan av tjänster är utbildning 
och vård är det en hög grad av elasticitet för kostnaden för chefer. Motsatsen råder i 
vinstdrivande företag då elasticiteten för kostnader som uppstår för chefer är låg. Det 
finns indikationer på att entusiasmen för ledningen i tillverkande företag har mycket att 
göra med planerad reducering av OH-kostnaderna och lite att göra med att öka 
kvaliteten på tjänsten. För tjänster som offentliga sektorn erbjuder, tillåts utgifter för att 
förbättra kvaliteten på output. (ibid) 
 

3.3.1 Varför kostnadsfördela? 
 
Det finns enligt Innes och Mitchell (1993, s 4) fyra grundläggande kategorier av 
kostnader: direkt material, direkt anställda, andra direkta kostnader och 
overheadkostnader (OH-kostnad), vilket är det samma som indirekta kostnader. Alla 
kostnader oavsett om de är direkta eller indirekta, måste betalas av någon (Zimmerman, 
1979). Enligt Innes och Mitchell (1993, s 4) är det ekonomerna i en organisation som 
skall se till att de blir betalda och det är deras sak att spåra kostnader till ett 
kostnadsställe. Svårigheten ligger inte i att fördela de direkta kostnaderna utan de 
indirekta kostnaderna (Doost, 1996). Dessutom ökar svårigheten med att fördela i takt 
med antalet avdelningar, eller så kallade kostnadsställen, som skall bidra till att betala 
för de indirekta kostnaderna (ibid). Violette, Filion, Haider, Pilote & Eisenberg (2006) 
menar att OH-kostnader är indirekta kostnader som är relaterade till slutkunden, 
exempelvis är kostnader för organisationens ledning, underhåll och säkerhet. 
Kostnaderna grupperas sedan till den enskilda avdelning vilka fungerar som mellanhand 
mellan kostnaden och kunden. De beskriver även att fördelningssystem kräver väl 
detaljerad information om vad som definieras som en gemensam kostnad för 
individuella produkter och tjänster som används i en organisation. 
 
Enligt Snyder och Davenport (1997) finns det en process som inkluderar tre steg för att 
fördela indirekta kostnader, vilket illustreras i figur 1. 
 
 
 
  

Kostnadsslag Kostnadsbärare 
Direkta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.1: Kostnadsfördelningsprocessen 

(Omarbetad version från Andersson, 1997, s 57) 
 

kostnader

Kostnadsställe

Indirekta kostnader Fördelade kostnader 
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Det första steget är enligt Snyder och Davenport (1997) att välja kostnadsbärare, till 
vilket sedan kostnaderna fördelas. Kostnaderna har en viktig funktion eftersom de 
informerar om hur organisationen skall drivas. Det är därför viktigt att kostnaderna 
registreras och samlas upp på förutbestämda kostnadsställen. Det är dessutom av vikt att 
ansvariga redovisar för hur hanteringen av fördelningen sker, därmed ökar acceptansen 
om fördelningen inom organisationen (ibid). 
 
Kostnadsbärare känns igen genom att de kräver en egen kostnadsberäkning, detta är 
slutobjektet i kalkylering. Viss del av en organisations fördelning sker med andra ord 
vid dessa. Arbetet med att fördela kräver någon form av resursförbrukning, vilket ger 
upphov till kostnader. Därefter sammanställs de indirekta kostnaderna för 
kostnadsstället. De direkta kostnaderna kan direkt hänföras till en specifik 
kostnadsbärare, medan de indirekta kostnaderna ofta är svårare att hänföra. Inom 
organisationer kommer tjänster, som administration, städning och underhåll många 
kostnadsbärare tillgodo. Dessa tjänster medför indirekta kostnader, som alla 
kostnadsbärare skall hjälpa till att betala för. (Andersson, 1997, s 56 och 91)  
 
För full kostnadstäckning krävs det att alla användare måste betala både för det verkliga 
användandet och för den outnyttjade delen av resursen som medför kostnader (Pan, 
Teklu, Rahman & Jun, 2000). Det finns flera alternativa metoder att använda för att 
fördela kostnaden för den outnyttjade delen av resursen. För det första tar detta sätt att 
fördela enligt Pan et al (2000) ingen hänsyn till effektivare användning av en resurs, 
eftersom det inte spelar någon roll hur det linjära användandet av en resurs ser ut, då 
den totala kostnaden ändå kommer att täckas. För det andra kan fördelningsproceduren 
verka orättvis för vissa användare när de måste hjälpa till och betala för en dyr resurs 
som de själva endast använder en mycket liten del av (ibid). Kaplan (1988) föreslår att 
kostnader för outnyttjad kapacitet borde bli fördelad över en längre period, som 
periodens utgift och att dessa borde bli behandlade som en investering för framtida nytta 
som vinsten för hela perioden (ibid). Avslutningsvis menar Andersson (1997, s 91ff) att 
metoder väljs ut och skall knyta samman de indirekta kostnaderna till specifika 
kostnadsbärare. I denna slutliga fas är det viktigt att fastställa relevant fördelningsbas 
som fördelar de indirekta kostnaderna på ett så rättvist sätt som möjligt (ibid).  
 

3.3.2 Hur sker fördelningen? 
 
Till en början är det nödvändigt att skapa en passande metod som kan fördela kostnader 
för tjänster baserat på verkligt nyttjande när det finns flera användare (Pan et al, 2000). 
Å ena sidan kan det, med tanke på ickelinjär natur av användande, vara väldigt svårt 
teoretiskt sett att bryta ner och fördela kostnaderna som uppstår för varje enskild 
användare. Å andra sidan ur ett logisktsynsätt är det möjligt och tillåtet att tillämpa 
ungefärliga modeller eller ”känsliga indicier” för att bedöma och kunna beräkna 
utnyttjandet av den gemensamma resursen för varje enskild användare. Pan et al (2000) 
beskriver på följande sida, i fyra punkter, vad som skall beaktas vid kostnadsfördelning. 
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 Det är nödvändigt att skapa en passande metod som kan fördela kostnader för 
gemensamma resurser baserat på verklig användning.  

 Kostnadsfördelningsmetoder inkluderar två huvudsakliga problem: exakt och 
effektiv algoritm från fördelningen utifrån uppskattad användning, rättvis och 
likvärdiga fördelningsregler.  

 Kostnadsfördelningsmetoder borde vara tekniskt enkla att implementera och 
fördela kostnaderna till de nyttjande användarna.  

 Val av beräkningsunderlag som fördelningsbas beror till stor del av vad som 
skall fördelas och hur marknadsstrukturen ser ut.  

 
De indirekta kostnaderna som uppstår för gemensamma resurser, fördelas vanligtvis ut 
till en slutprodukt eller tjänst, genom en så kallad fördelningsbas.  Denna fördelningsbas 
är oftast baserad på volymen av direkt anställd eller direkt lön. Detta är inte optimalt 
eftersom fördelning av indirekta kostnader bör ske med en koppling mellan kostnader 
och processer. Sökandet efter aktiviteter som kopplar samman kostnader till processer. 
Resultatet blir att vissa indirekta kostnader (vilket helst skall motsvara en liten del av 
det totala) hamnar utanför ett kostnadsställe, vilka är förknippade med praktiskt 
användbara kostnadsdrivare. (Armstrong, 2002)  
 
I sin artikel frågar sig Armstrong (2002): ”I vilken mening kan en fördelningsbas vid 
kostnadsfördelning bli mer passande än en annan?” Att perfekt fördelning inte kan 
existera, är Armstrong (2002), Doost (1996) och Zimmerman (1979) eniga om. De 
menar att det rent principiellt är omöjligt, eftersom det finns stora svårigheter i att skapa 
standarder för vad som är ”rätt” och därmed kan det inte heller bli bedömda. Enligt 
Zimmerman (1979) är kostnadsfördelning i högsta grad företagsspecifik och därmed 
kan inga generella regler för ett bästa fördelningssätt fattas. Armstrong (2002) menar att 
kostnadsfördelningsansvariga oftast inte har fördelning som huvuduppgift och har 
därmed inte tid över för detaljer som fördelningsbaser. Detta bidrar till att 
beräkningarna för fördelningarna blir grundade på övergripande bedömningar från 
befintliga beräkningssystem (ibid). Vilket skapar godtyckliga fördelningsbaser, som är 
intellektuellt konstruerade (ibid). 
 
I en optimal fördelningsprocess används flera olika fördelningsbaser i stället för en enda 
som i standardfördelningsprocesser (Doost, 1996). Dock går trenden mot att 
organisationer använder sig av färre snarare än flera fördelningsbaser på grund av 
enkelheten (Snyder & Davenport, 1997). Kostnaden och användarvänligheten värderas 
högre än graden av korrekthet. Vidare anser Snyder och Davenport (1997) att en 
fördelningsbas som har ett orsak-verkan samband är idealsikt, vilket dock är mycket 
svårt att upprätta. Det finns dock fördelningsbaser som är bättre lämpade än andra enligt 
Armstrong (2002). Han menar att fördelningen av de indirekta kostnaderna bör kretsa 
runt realism och idealism. Detta skulle minska tvetydigheten som pressen från budgetar 
skapar (ibid). Violette et al (2006) beskriver att det finns många olika metoder vid val 
av fördelningsbaser, det medför att det skapas stora skillnader vid fördelning vilket i sin 
tur kommer att påverka hur mycket kostnader varje avdelning får bära. 
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Kostnadsfördelningen bör inneha en hög grad av användbarhet, dessutom måste de 
ansvariga för kostnadsfördelning kunna förmedla och skapa en förståelse för de 
gemensamma kostnaderna inom organisationen. För att lyckas med detta manipulerar 
många ekonomer med fördelningen så att den blir mer realistisk och anpassad till det 
som skall fördelas. För att nå högre acceptans kan det vara en god ide att styrka vald 
kostnadsfördelningsmetod med en nära relaterad beräkning. Detta skulle visa 
kostnadsbärarna grunden till vald fördelning och anledningen till de ansvarigas beslut. 
Där fördelningen av gemensamma kostnader utgör en stor del av de totala kostnaderna 
kan det bli svårare att skapa en modell för hur kostnaderna skall fördelas. En korrekt 
behandling av kostnader i sådana situationer förutsätter att kostnaderna i varje 
kostnadsställe skall vara beroende av en enskild aktivitet. (Armstrong, 2002) 
 
Att använda antal anställda eller direkt lön som fördelningsbas är väldigt vanligt, trots 
att det finns bevis för att detta är relativt opassande. Eftersom dessa fördelningsbaser är 
ett obetydligt element för de totala kostnaderna blir de därmed opassande som 
fördelningsbas för att täcka de indirekta kostnaderna. Det är dock mycket svårt att hitta 
den perfekta och kausala fördelningsbaserna till de indirekta kostnaderna och därför 
väljs det istället ut en eller flera fördelningsbaser som samverkar till en så bra fördelning 
som möjligt. (Armstong, 2002 och Snyder & Davenport, 1997) 
 
Snyder och Davenport (1997) beskriver tre punkter vilka oftast ligger till grund vid val 
av fördelningsbas. Dessa är: 
 

 Hur bra kan fördelningsbasen spegla resursförbrukningen? Det starkaste 
sambandet, som tidigare beskrivit är orsak-verkan. Dock accepteras och används 
oftast ett samband som är samverkande mellan resursförbrukningen och 
fördelningsbasen. 

 Hur stor är kostnaden för att samla in och analysera informationen som 
förknippas med fördelningsbasen? Används baser som är för komplicerade finns 
det risk för att kostnaden för fördelningen blir högre än intjänad nytta. 

 Hur stor är skillnaden mellan de olika fördelningsbaserna? Skulle skillnaden i 
kontrollkostnader mellan olika fördelningsbaser vara liten, är det vanligtvis mer 
kostnadseffektivt att välja det billigare alternativet.  

 
Sammanfattningsvis kan sägas att fördelningsbaser bör vara enkla att både förstå och 
använda. Vidare bör de kostnadsansvariga ha förståelse för hur kostnaderna uppstår och 
hur de kan påverkas (Ask & Ax, 1997 och Pan et al, 2000). I svenska företag är 
fördelningsprocessen ofta komplicerad och utförandet varierar mellan företagen (Ask & 
Ax, 1997). Resultatet är sammanfattat i två kategorier; dels de som väljer att samla 
omkostnaderna i kostnadsställen och sedan fördela dem med fördelningsbaser samt de 
som väljer att samla omkostnaderna i omkostnadskomponenter och sedan fördela vidare 
till kalkylobjekt med hjälp av fördelningsbaser (ibid). Om komplexiteten i fördelningen 
av de gemensamma kostnaderna blir förklarad med hjälp av en modell i ett fungerande 
kostnadskontrollsystem, skulle det vara möjligt att övervaka och kontrollera anställda 
(Armstrong, 2002). 
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3.4 Analysmodell 
 
I modellen nedan visas vår analysmodell som vi har utarbetat utifrån ovanstående teori. 
Modellen visar alternativa effekter som kostnadsfördelning kan medföra på 
målöverensstämmelsen inom en organisation. De övre pilarna visar det optimala 
sambandet där organisationens mål kan styra individens mål för att skapa 
målöverensstämmelse med hjälp av kostandsfördelning. De undre pilarna visar när 
kostnadsfördelning motverkar målöverensstämmelsen. I detta fall nyttjar inte 
organisationen kostnadsfördelning som styrmedel för att individnivån skall arbeta mot 
organisationens övergripande mål.  
 
 
 Kostnadsfördelning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisationens
Mål 

Mål- 
överensstämmelse 

Individens 
Mål 
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Figur 3.2: Analysmodell 
(Egen framarbetad) 
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4 EMPIRI 
 

e
k

empir

4.1 Luleå tekniska universitet 

sultatet från den empiriska delen av studien kommer att klargöras i detta      
apitel. Inledningsvis presenteras Luleå tekniska universitet, där 
iinsamlingen har ägt rum. Därefter redogörs aktörernas intervjuer, deras 

uppfattningar om mål och kostnadsfördelningsmetoderna på universitetet.  

 R
 

 
Grunden till LTU lades under 1970-talet då högskolan inrättades i Luleå. Högskolan 
gick sedermera över till att bli ett tekniskt universitet 1997. LTU var det första tekniska 
universitet i Sverige och är idag Skandinaviens nordligaste tekniska universitet. LTU 
bedriver forskning inom tekniskt vetenskapsområde och humanistiskt- 
samhällsvetenskapligt vetenskapsområde, med 68 forskningsämnen samlade under 
tretton institutioner. Forskningen är i huvudsak tillämpad och kännetecknas av ett 
gränsöverskridande samarbete inom universitetet i nära samverkan med näringsliv och 
samhälle. Under år 2005 hade LTU cirka 13 600 studenter och cirka 1 600 anställda. 
Omsättningen var cirka 1,2 miljarder kronor år 2005. LTU har formulerat visioner och 
mål som skall gälla åren 2007-2011 (se bilaga 2) där har universitetet valt att prioritera 
arbetet efter de övergripande strategiska målen: 
 

 Forskning i världsklass  
 Utbildning som frigör och utmanar 
 Samverkan för utveckling  
 Gränsöverskridande kultur för kreativitet och nytänkande 

 
Dessa mål tillsammans med vision och vald strategi är mycket viktiga för att LTU ska 
lyckas uppfylla de krav och förväntningar som finns, men även för att utveckla och 
utnyttja de förutsättningar som universitetet har. LTU:s organisationsschema ses i bilaga 
3 och med hjälp av den framgår det var i organisationen beslut fattas och hur de sedan 
förmedlas ned i organisationen. De övergripande målen publiceras såväl på webben som 
i en folder vilken delas ut till samtliga anställda. Det finns även nedbrutna mål för 
vardera av institutionerna. Dessa är publicerade i verksamhetsplanen, ”Verksamhetsplan 
och budget för 2006”, vilken är den som senast publicerats.  
 
Ett annat mål som universitetet arbetar efter är ”verksamhet i balans” och för att lyckas 
med det måste de vända det negativa resultatet på -12 580 000 kronor. En del av 
kostnaderna som universitetet har utgörs av universitetsgemensamma kostnader och 
inkluderar kostnader för: universitetsledning, universitetsförvaltning, universitets-
bibliotek, universitetsgemensamma data-, personal-, studentkostnader och övriga 
kostnader. Dessa finansieras genom en kostnadsfördelningsmetod som universitetet 
benämner ”overheadpåslag” på institutionerna. Påslaget baseras dels på antalet 
helårsstudenter (25 procent) och dels på lönekostnaden (75 procent) vid respektive 
institution. Dessutom belastar grundutbildning och forskning/forskningsutbildning varje 
institution med 21 procent av lönekostnaderna varje månad.3  
  

                                                 
3 Informationen för kapitel 4.1 är inhämtad från Luleå Tekniska Universitets hemsida 
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4.2 Intervju med institution 1  
 
Aktör A som vi intervjuat arbetar som utbildningsledare och har varit anställd sedan 
mitten av 90-talet. A är aktiv i undervisningen, för närvarande är denne engagerad i en 
kurs.  
 
A beskriver att målen för institutionen är att grundutbildningen skall vara av hög 
kvalitet och att utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar och som är tilltalande för 
studenterna skall genomföras. A nämner även att det finns många andra mål, vilka 
gäller exempelvis forskning och administration. På frågan vad denne anser vara LTU:s 
övergripande mål svarar A att det är i mångt och mycket är samma mål som 
institutionen arbetar efter. Dock anser aktören att det tillkommer vissa mål, exempelvis 
de som regeringen har satt upp och ekonomiska mål. A anser att LTU:s övergripande 
mål är relativt lätta att förstå och arbeta efter. På grund av att det finns så många olika 
mål som berör olika kategorier varierar det i stor utsträckning vem eller vilka som 
påverkas. A nämner även att det är enklare att arbeta mot de mål som är nedbrutna till 
institutionsnivå. 
 
Det som institution 1 gör för att arbeta mot LTU:s övergripande mål är främst att ge 
studenterna en utbildning som arbetsmarkanden efterfrågar vilket medför att de har 
mycket kontakt med arbetslivet. Seminarium genomförs där företag från Norrland 
kommer till universitetet och bidrar med föreläsare. Föreläsarna medverkar till att 
diskussioner uppstår och institutionen får värdefull information om vad 
arbetsmarkanden efterfrågar.  
 
Aktör A har en bra förståelse för hur fördelningen av OH-kostnaderna sker till 
institutionen. Dock kan summan av kostnaderna som fördelas enbart påverkas genom 
att vara aktiv i universitetsgemensamma organ. Någon direkt motivering till 
fördelningen har aktören ej erhållit. Dennes ställningstagande till OH-kostnaderna är att 
de faktiskt kan användas som styrmedel.  
 
”Man tror ju inte att en OH-kostnad styr men det gör den ju. Det är ju många miljoner 

som det rör sig om. Det finns inte någon som betalar flera miljoner utan att blinka.” 
 
De positiva effekterna som kan erhållas genom kostnadsfördelning är enligt aktör A att 
institutionen blir mer kostnadsmedveten vilket medför att de försöker hålla igen på de 
aktiviteter som ger OH-kostnader. De negativa effekterna är att institutionen har varit 
tvungen att genomföra vissa nedskärningar på bland annat lokalytor, personal och 
lektionstimmar. Aktören beskriver att det bidragit till att vissa lokaler står outnyttjade 
trots att dessa fortfarande genererar kostnader. Den mest framträdande faktorn för 
institution 1 gällande hur deras arbete mot LTU:s mål påverkas av kostnadsfördelning 
är att de har tvingats till att ha storföreläsning istället för klassrumsundervisning. Detta 
för att kunna ha ekonomi för att undervisa, vilket aktören anser vara olyckligt eftersom 
det drabbar kvalitén på utbildningarna och därmed även studenterna.     
 
De förslag på förbättringar gällande OH-kostnaderna som aktören nämner är att de 
borde fördelas på sådant som inte skadar verksamheten. Ett exempel som aktören gav 
var att fördelningen skulle kunna läggas som ett porto på e-post istället.   
 

”E-post skickar vi så mycket så det skulle inte göra något om vi höll igen lite på.” 
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4.3 Intervju med institution 2  
 
Sedan början av 2000 har aktör B varit anställd vid LTU. Arbetsuppgifterna som denna 
har är för närvarande att vara utbildningsledare och aktiv i undervisning. Är även 
involverad i LTU uppdrag. 
 
Aktören anser inte att institutionen har några mål som de arbetar efter, utan använder sig 
av principen att det finns saker som skall göras och någon måste göra det. Dock kan 
aktören beskriva LTU:s övergripande mål och anser att det finns goda avsikter med 
dessa. Det finns däremot, enligt aktören, inget bra arbete för att förankra dessa mål ner i 
organisationen. 
 
”Det finns ingen möjlighet att få dem att sitta. Jag upplever att det är ett glapp mellan 

mål, vision och strategi, och sedan vad som verkligen förs ned i organisationen.” 
 
Institutionen försöker på bästa sätt arbeta mot målen, men för att det skall fungera bättre 
anser aktören att målen måste bli förmedlade och formulerade på ett annat vis. Målen i 
sig är inte svåra att förstå utan det är svårt att få dem att fungera i verksamheten. Felet är 
enligt aktören att de inte lyckas bryta ner dem i arbetsplaner som visar hur institutionen 
skall göra för att lyckas nå målen. Aktören nämner också att det inte räcker med att sätta 
upp ”tjusiga mål”, utan att det måste frigöras resurser och möjligheter inom 
organisationen för att institutionerna skall kunna nå målen. I dagsläget anser aktören att 
målen som satts upp inte känns genomförbara och bidrar till frustration snarare än 
vägledning. Aktören anser att det är ett brott i kedjan från beslutande nivån ner till den 
operativa och att känslan är att organisationen är uppdelad i två delar, ledning och 
”doers”.  
 

”Ett tydligare tänk från övergripande nivå ner till detaljnivå och att man dessutom 
inser att det här inte är något som löser sig av sig självt, utan att det måste frigöras 
resurser, för att det kostar pengar att göra detta. Man måste se hela kedjan på ett 

tydligare sätt och sedan också att man poängterar att det här är viktigt för 
institutionerna, genom att frigöra resurser.” 

 
Aktören anser att institutionen utför mycket arbete som inte är uttalat att de skall göra. 
Detta måste göras då en tredje part annars skulle bli lidande, vilket i detta fall är 
studenterna. Studenterna kan inte påverka sin situation utan har enligt aktören kommit 
hit till LTU för en produkt. Att det då inte är den bästa kommunikationen inom 
organisationen skall inte drabba studenterna, utan det försöker lärarna på institutionen 
lösa ändå. Detta bidrar till att vissa mål uppfylls även fast de på institutionen inte 
medvetet arbetar efter att uppfylla dem.  
 
Kostnadsfördelningsmetoderna och aktuella fördelningsbaser var aktören väl införstådd 
med. Aktören ansåg däremot att de fått en mycket dålig motivering till vald 
fördelningsmetod. Anledningen till lön som fördelningsbas har inte aktören fått 
överhuvudtaget, men till fördelningen på antal studenter har en motivering givits. 
Aktören beskriver att varje student kostar pengar administrativt att hantera och därför 
bör antalet studenter vara kostnadsdrivande.  
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Fördelningsmetoden ogillas av aktören då denne beskriver systemet som orättvist. Olika 
studenter är värda olika mycket pengar vilket medför att institutioner som har många 
studenter med en låg studentpeng4 får i relation till detta en högre OH-kostnad. Risken 
finns att institutioner tillämpar BULK, det vill säga att försöka få så många studenter 
som möjligt. Detta skulle vara bra på ett vis men skulle på ett annat urholka en fattig 
institutions ekonomi. Som det är nu anser aktören att det för dennes institution känns 
kämpigt eftersom OH-kostnaderna i många fall kan vara högre än lönekostnaderna för 
en viss kurs.  
 

”Vi står i tjänst med vår kompetens och därmed borde detta vara den stora 
kostnadsmassan, med det är det inte. Och då är det något som är alldeles tokigt!” 

 
Det som är synd med fördelningen som den ser ut i dagsläget menar aktören är att den 
inte är kopplad med LTU:s mål, utan att de fungerar som två separata öar. För att lyckas 
bättre med detta tror aktören att det skulle krävas mycket tid för att hitta en bra, 
fungerande och accepterad fördelningsmodell. Det är ett stort och omfattande arbete. 
Aktören anser att det bör finnas en koppling mellan kursens ersättning och kostnaderna. 
Med andra ord ska en kurs som behöver mer ersättning och kräver högre resurser också 
få bära mer OH-kostnader.  
 
 

4.4 Intervju med institution 3  
 
Aktör C arbetar som utbildningsledare och lärare. Denne är även delaktig i LTU 
uppdrag och har varit anställd på LTU i drygt 30 år.  
 
De mål som institutionen arbetar efter är enligt aktören främst att undervisningen skall 
vara så bra som möjligt utifrån de resurser som erhålls. Institutionen skall helt enkelt 
klara finansieringen. Detta är något som kräver mycket arbete samt att det gäller att hela 
tiden göra uppföljningar. Aktören anser vara LTU:s övergripande mål är:  
 
”Forskning och utbildning i världsklass! I princip är det ju det som gäller sen kan man 
ju fundera på vad det betyder. Det betyder inte att vi skall vara världsbäst utan mer att 

vi skall göra det lika bra som på andra ställen i världen.” 
 
På frågan om aktören anser att målen är lätta att förstå och arbeta efter svarar denne att 
det är väldigt olika. LTU har en hel del utbytesstudenter som både reser ut och kommer 
hit vilket medför att de har relativt bra koll på hur det ser ut på andra ställen enligt 
aktören. Att det även finns studenter som vill komma hit menar aktören visar på att 
universitetet arbetar på ett korrekt sätt. Institutionen arbetar mot LTU:s mål främst 
genom att bedriva samarbeten med andra universitet. Detta då de har både utresande 
studenter och doktorander. Detta tycker aktören är väldigt viktigt, men denne skulle 
även vilja se ett ökat lärarutbyte.  
 

                                                 
4 Med studentpengen menar aktören de intäkter som en student bidrar med. Intäkterna kommer från staten 
då dessa satt en prislapp för varje student och hur mycket den är ”värd”. Exempelvis är en 
samhällsstudent bara prissatt till hälften så mycket som en teknolog eller mattestudent.  
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Aktören är något osäker på hur fördelning av OH-kostnader går till då denne inte 
reflekterat så mycket över fördelningsbaserna. Någon motivering till fördelningen har 
inte delgetts aktören på annat sätt än att det går att läsa i planeringsförutsättningarna vad 
pengarna används till. Aktören ser inga möjligheter i att kunna påverka summan av OH-
kostnaderna då besluten om detta fattas på högre instans. Denne anser dock att det går 
att fundera på om storleken på kostnaderna är rimliga men aktören menar att 
kostnaderna måste betalas på något sätt. Denne fortsätter med att påpeka att staten idag 
ställer tuffare krav vilket medför mer redovisning.  
 
”Jag skulle vilja att man fick mera pengar över till klassrumstimmar men frågan är vad 

det skulle ge för andra konsekvenser om man ändrade fördelning på det sättet.” 
 
De positiva effekter aktören anser att fördelning medför är att pengarna de betalar 
används till bra saker. Exempelvis att universitetet har en väldigt bra biblioteksfunktion. 
En viss service är alltid nödvändig menar aktören. De negativa effekter som 
framkommit är främst att institution fått mindre klassrumstimmar vilket aktören påpekar 
även beror på ett minskat statsanslag. Avslutningsvis har aktören inga konkreta förslag 
till förbättringar gällande kostnadsfördelningen utan denne tror att det nuvarande 
systemet inte är sämre än något annat. Storleken på kostnaderna är dock något som kan 
diskuteras enligt aktören samt att denne påpekar att OH-kostnader i dagsläget är ett 
övergripande problem i Sverige.    
 
 

4.5 Intervju med institution 4  
 
Sedan slutet av 90-talet har aktör D varit anställd vid universitetet och är för närvarande 
administrativ chef på institution 4. De mål som institutionen arbetar efter beskriver 
aktören som dem som finns i verksamhetsutdraget för 2006. Som övergripande mål för 
universitetet nämner aktören ”forskning och utbildning i världsklass” och att öka antalet 
studenter. På rak arm kom denne inte på fler av målen. Aktören är dock väl medveten 
om att det finns ett flertal strategiska mål och visioner. De mål som finns beskrivna i 
verksamhetsutdraget är enkla att förstå och arbeta mot eftersom de är nedbrutna till 
institutions nivå. Genom att utse ansvariga personer för olika projekt arbetar 
institutionen aktivt med att nå de övergripande målen för universitetet.  
 
Gällande de gemensamma kostnaderna är aktören mycket väl insatt. Aktören beskriver 
att OH-kostnaderna är svåra att motivera för institutionen och att de går ut med 
blåslampa på avdelningarna för att arbeta mer kostnadseffektivt. De 
fördelningsmetoderna som används har inte motiverats på annat sätt än i 
planeringsdokumentet där det står beskrivet hur själva fördelningen sker. Denne menar 
på att det finns skilda meningar om OH-kostnader inom institutionen. De som arbetar 
med ekonomin har förståelse för kostnaden samtidigt som det finns avdelningschefer 
och forskare som inte förstår varför de måste betala för denna kostnad. Aktören 
beskriver att denne anser att det är viktigt att det finns en tydlig beskrivning om vad 
som ingår i OH-kostnaderna. Det värsta med kostnaden är att den är opåverkbar och att 
den har en tendens att bara öka. Nyss fick avdelningen ökade OH-kostnader på drygt en 
miljon kronor vilket inte är så lätt att bara acceptera. Det svåraste är dock att motivera 
den högre kostnaden för de anställda. En positiv effekt som fördelningen för med sig är 
att antalet internfakturor minskar enligt aktören. 
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”Det är svårt att konkret säga hur fördelningen påverkar vår institution men det 
innebär ju att vi måste få en ökad externfinansiering, vi måste ha mer pengar för att 

täcka det här. ” 
 
De förslag som aktören har på förändringar av fördelningsmetoderna är att fördela på 
nyttjandegraden. Med detta menar aktören att de som i högre grad använder sig av 
interna funktioner får betala mer för det. Detta skulle enligt aktören medföra att 
institutionerna själva får större inflytande över kostnaderna och institutionerna får själva 
göra ett val. I det stora hela är aktören nöjd med fördelningssystemet och tycker att det 
fungerar på ett relativt rättvist sätt i dagsläget.  
 
 

4.6 Intervju med institution 5  
 
Aktör E är administrativchef på avdelningen och har varit anställd sedan mitten av 
1990-talet. Institution 5 representerades av två aktörer E och F. F är ekonom på 
institutionen och har varit anställd vid universitetet drygt 25 år. Varken E eller F har 
varit involverade i grundutbildningen gällande undervisning.  
 
På institutionen beskriver aktör E att de för närvarandet håller på att arbeta fram nya 
verksamhetsuppdrag som skall gälla för nästa år. I och med den nya strategin som 
universitetet arbetar fram är visionen att alla avdelningar inom institutionerna skall ha 
verksamhetsuppdrag. Detta är något som enligt E inte funnits på ett så här uttalat sätt 
tidigare. För övrigt är båda aktörerna relativt insatta i LTU:s övergripande mål. F 
nämner bland annat att universitetet arbetar efter ”ekonomi i balans” och E nämner 
”forskning och utbildning i världsklass”. Enligt aktör E är ett annat mål att 
institutionerna skall samarbeta inte bara inom utan även mellan varandra. E är av 
uppfattningen att institutionerna arbetar på mycket olika sätt för att nå målen. Denne 
anser också att det finns en stor risk i att många institutioner till synes uppfyller målen, 
men att så inte är fallet. Rapporteringar i olika led förfinas under kedjans gång, och 
detta görs fram till det slutliga dokumentet som prefekten sammanställer. Detta medför 
enligt aktören att mål uppfylls på pappret men inte i verkligheten. Att det är svårt att 
förstå och arbeta efter LTU:s övergripande mål är både E och F eniga om. 
 
”Såhär tror jag att det måste vara: De har ju jobbat fram en strategi och för dom är det 
ju solklart. Men nu har det ju kommit till oss och det är ju vi som faktiskt ser till att de 

efterlevs och uppfylls.” (aktör E) 
 
E tillägger att själva processen för att nå ut med målen är jätteviktig och att lyckas gå 
från ord till handling. F tycker att det krävs förbättringar i detta system, eftersom 
institutionerna måste informeras på ett bättre sätt. Aktör F menar att med rådande 
metoder når informationen inte ner. Det enda sätt som F anser sig få information på är 
genom den ”snygga foldern” som denne erhåller. För att uppnå målen skall 
institutionen nu göra en storsatsning i form av en dag då institutionen skall se över och 
jobba med strategierna, nulägesanalyser och arbeta fram en arbetsplan.  
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F visste hur kostnadsfördelningsmetoderna genomförs på universitetet och anser att de 
fungerar bra. Denne anser att det är ett smidigt sätt att få kostnaderna fördelade på 
eftersom det administrativa arbetet minskar enligt F. Denne hyllar även systemet som 
används i dagsläget då det upplevs mer pedagogiskt än tidigare fördelningsystem. Dock 
anser F att det är negativt att kostnaderna fördelas på föregående års studenter. Detta 
eftersom det kan variera väldigt mycket, vilket i sin tur gör det svårt att planera 
ekonomin. Att antalet lärarledda timmar för studenterna minskar är enligt E ytterligare 
en negativ påföljd. Enligt E har de fått motivering från universitets sida angående de 
rådande fördelningsbaserna. E nämner att denne skulle bli mer motiverad om OH-
kostnaderna krympte eftersom det då skulle bli enklare att ha tilltro till systemet.  
 
Ingen av dem ser möjligheter till att påverka summan av de kostnader som fördelas. E 
nämner dock att de på institutionen skulle kunna anställa doktorander i undervisningen 
för att lura systemet, men lägger till att det inte är någon bra eller på något vis optimal 
lösning. E tror på någon form av belöningssystem vid fördelning. Som exempelvis 
beskriver E att om OH-kostnaderna skulle bli lägre för institutionen om den var duktig 
på att arbeta efter målen, skulle det medföra att arbetet mot målen skulle ske mer aktivt 
och institutionen skulle få utfört mer.  Avslutningsvis beskriver F varför denne tycker 
att fördelningsbasen lön är bra: 

 
”Den största kostnaden är ju människorna och deras kompetens, så om man inte har 

det som fördelningsbas vet jag inte vad man skulle ha.” 
 
 

4.7 Intervju med institution 6 
 
Sedan slutet av 1990-talet har G varit anställd vid universitetet och verkar som bland 
annat avdelningschef för institutionen. G är dessutom involverad i både grundutbildning 
och forskning.  
 
De mål som institutionen arbetar efter är utformade utifrån LTU:s övergripande mål. 
Hittills har de enligt aktören arbetat efter ”det skapande universitetet”, men att de nu 
håller på att arbeta med den nya strategin. Målen är relativt lätta att förstå och arbeta 
efter, men det krävs att man arbetar med dem och omsätter dem till verksamheten enligt 
aktören, eftersom de är så övergripande. Det pågår för närvarande ett arbete på 
institutionen med att ta fram framgångsfaktorer för institutionen. I samband med 
framtagandet av faktorerna sker ett aktivt arbete med de övergripande målen för 
universitetet ner till avdelningsnivå. G menar att det är mycket viktigt att det går en röd 
tråd mellan gammal och ny strategi, vilket denne också anser att de gör.  
 

”Det är viktigt att strategin fortsätter från det skapande universitet, för det var ett 
ordentligt försök till nytänkande tycker jag med arenatanken och även utveckla 

kunskapsbyggandet. Då jag inte ser detta som helt nytt.” 
 
Hur fördelningen sker var inte G till fullo insatt i. Dock ansåg denne det som självklart 
att använda lönekostnad som fördelningsbas eftersom universitetets största kostnad är 
personalen. Det är lärarna som kostar pengar och det är även de som producerar 
undervisningen. Det viktiga med OH-kostnaderna är att fundera över vad som ingår i 
dem. Exempelvis beskriver aktören att kostnaden speglar den service som erhålls. Enligt 
aktören är lärarnas jobb att undervisa, inte vara administratörer. Därmed medför OH-
kostnaderna att lärarna i större utsträckning kan lägga sin tid på undervisning. 
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Det är viktigt att institutionerna vet vad som ingår i OH-kostnaderna och att dessa inte 
blir alldeles för höga. Aktören menar att det är viktigt att institutionen märker att de får 
något tillbaka när de betala pengar eftersom man kan se det som att institutioner köper 
det som ingår i OH:n. Om OH-kostnaderna skulle fortsätta att öka skulle det i slutändan 
medföra att studenterna blir lidande. Detta kan även komma att påverka institutionens 
möjligheter till att vara framgångsrika. Det sätt som aktören anser sig kunna påverka 
kostnaderna och fördelningsmetoderna på är via ledningsgruppen, där det diskuteras och 
läggs fram synpunkter.  
 
 

4.8 Intervju med institution 7  
 
H har varit anställd på LTU sen några år tillbaka och arbetar som administrativ chef på 
institutionen 7. I dennes tjänst ingår även arbetet som ekonom samt att aktören delvis är 
delaktig i vissa projekt, denne är dock inte involverad i undervisningen. Institutionen tar 
fram verksamhetsuppdrag varje år som mynnar ut i de mål som de ska arbeta efter. Som 
exempel på mål som finns inom institutionen nämner aktören att ekonomin ska vara i 
balans, alltså att de ska göra ett nollresultat. Institutionen ska även ha ett eget kapital på 
1 miljon kronor vid slutet av år 2008. Aktören nämner även andra mål som står med i 
deras verksamhetsplan. LTU:s mål är de som finns i visionen för år 2007 enligt aktören. 
Dessa bryter de sedan ner till institutionen. Aktören anser att LTU:s mål kräver en viss 
tolkning, men att detta är bra då målen ska brytas ner på institutionen. För att kunna 
bryta ner målen så jobbar hela institutionen tillsammans i olika grupper där synpunkter 
och förslag förs fram.  
 
Aktören har en god inblick i hur kostnadsfördelning av OH-kostnader fungerar på LTU. 
Denne har inte reflekterat så mycket över om fördelningen är bra eller dålig utan har 
mer bara accepterat den som den är. Denne påpekar dock att det är lättare att kunna 
förutse kostnaden som fördelas på antalet studenter jämfört med den som fördelas på 
lärarlöner. Själva fördelningen har inte motiverats för aktören men fördelningen på 
antalet studenter är något denne accepterar rakt av. Aktören påpekar att det nog finns 
orättvisor inom allting men att det nog är väldigt svårt att kunna hitta det bästa systemet 
för kostnadsfördelning. Möjligheterna att kunna påverka kostnaden anser aktören vara 
liten. 
 
”Man får det ju via planeringsförutsättningarna, så det är bara att planera efter det.” 

 
De positiva effekter som fördelningen medför anser aktören att det är en 
förenklingsmodell som minskar administrationen kring kostnaderna. Negativa effekter 
kan enligt aktören vara att det skapas besparingsincitament samt att de som fördelar inte 
ser effekterna hos mottagaren. På institution 7 har bland annat lärarna tilldelas färre 
timmar per kurs, men aktören kan inte säga om det enbart beror på OH-kostnaderna. På 
frågan hur fördelningen påverkar deras arbete mot LTU:s mål kan aktören inte nämna 
några konkreta exempel. Denne säger dock att det kan bli svårt att få ekonomin i balans 
samt att undervisningen kan påverkas av nedskärningar, dock påpekar aktören att detta 
endast är möjliga effekter. Avslutningsvis kan inte aktören nämna några förslag till 
förbättringar gällande fördelningen.   
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4.9 Intervju med institution 8 
 
Aktör I är administrativ chef och har arbetat på handläggningsnivån vid universitet i 
många år. Aktören har inte vid något tillfälle undervisat vid universitetet men har en 
mycket nära och bra kontakt med den operativa nivån. Aktören har dessutom suttit med 
i ledningsgruppen och institutionsledningen.   
 
De mål som aktör I anser att institutionen arbetar efter är de som finns representerade i 
verksamhetsuppdraget för 2006. Uppfattningen som aktören har om LTU:s 
övergripande mål är att:  
 
”De övergripande målen kan vara lite diffusa och svåra att förstå men när de kommer 

till oss har de brutits ner till en konkretare nivå. Tycker att det är lätt att arbeta efter de 
nedbrutna målen för institutionen.” 

 
Hur kostnadsfördelningen av OH-kostnader utförs är aktören till fullo insatt i och 
accepterar metoden. Aktören beskriver att kostnaden måste accepteras eftersom inte 
institutionen klarar sig utan den centrala administrationen. Det är enligt aktören till nytta 
för institutionen att få ta del av förvaltningstjänsterna som erbjuds. Skulle inte 
institutionen betala för OH-kostnaderna skulle det enligt aktören medföra att 
institutionen fick mindre intäkter. Detta beskriver aktören som att centralförvaltningen 
då skulle behålla en del av intäkterna för institutionerna för att täcka sina kostnader. 
Aktören finner en stor tillit till den centrala administrationen eftersom denne anser att de 
gör ett bra jobb och nämner även att denne känner att de ständigt försöker vara 
kostnadseffektiva. I mitten av 1990-talet beslutades att alla kostnader skulle synliggöras 
vid institutionerna. Detta medförde att fördelning av alla universitetsgemensamma 
kostnader fördelades ut på institutionerna. De möjligheter som institutionen har att 
påverka OH-kostnaderna på är genom att personal från institutionen deltar i olika 
former av effektiviseringsprojekt eller som ledamöter i olika nämnder. 
 
 

4.10 Sammanställning av empirin 
 
Utifrån de åtta intervjuer som genomförts har ovanstående empiri samanställts. Med 
utgångspunkt ifrån empirin har vi utformat tre tabeller. Tabell 1, 2 och 3 visar svaren på 
de tolv mest framträdande frågorna för vårt syfte. I sammanställningen av frågorna 
behandlas aktörerna fortfarande enskilt även fast de integrerar i samma tabell. Detta för 
att enklare kunna göra jämförelser mellan institutionerna.  
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1
Utbildningsledare, 
lärare Ja Ja Ja

2
Utbildningsledare, 
lärare Ja Nej Nej

3
Utbildningsledare, 
lärare Ja Ja Ja

4 Admenistrativchef Nej Ja Ja

5
Admenistrativchef 
och Ekonom Nej Ja Ja

6 Avdelningschef Ja Ja Nej
7 Admenistrativchef Nej Ja Ja
8 Admenistrativchef Ja Ja Ja

Tabell 4.1: Sammanställning av aktörernas arbetsuppgifter 
 angående uppfattning om institutionens mål. 
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8 Ja Ja Ja Nej

  
Tabell 4.2: Sammanställning av aktörernas uppfattning  

angående LTU:s övergripande mål. 
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Tabell 4.3: Sammanställning av aktörernas uppfattning 

angående kostnadsfördelningen. 
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5 ANALYS 
 

 detta kapitel kommer vi att koppla ihop våra empiriska observationer med teorin. Vi 
kommer även att belysa eventuella skillnader och likheter mellan empiri och teori. 

Upplägget i detta kapitel följer den analysmodell som finns i slutet av teorikapitlet.  
 I

 

5.1 Mål 
 
Några av aktörerna anser att de övergripande målen inom LTU är svåra att förstå och 
arbeta efter. Aktör F beskriver att det krävs förbättringar gällande information till 
institutionerna vilket även aktör B indikerar på. Det finns aktörer som även beskriver att 
målen kan vara något diffusa, men de anser även att det måste vara på det viset. Detta 
för att institutionen i fråga ska kunna anpassa målen till sin verksamhet. Aktör A, B och 
G anser att LTU:s övergripande mål är relativt lätta att förstå vilket därmed följer den 
teori Svensson (1997, s 17) har angående målstyrning. Svensson pekar på att den 
viktigaste beståndsdelen i målstyrning är att formulera tydliga mål. För att detta skall 
kunna ske på ett väl fungerande sätt måste det finnas en vilja och förmåga inom 
organisationen att formulera tydliga mål samt att följa upp graden av måluppfyllelse. 
Det måste även finnas en god dialog mellan chefer och medarbetare5 (ibid). Som vår 
studie visat finns det dock en varierande uppfattning om målens tydlighet samt hur de 
förmedlas bland institutionerna på LTU. Simons et al (2000, s 211) menar att målen 
skall vara formulerade så att verksamheten kan komma att utvecklas i önskvärd riktning 
och medarbetarnas prestationer anpassas till de för verksamheten.   
 
Scott (2003, s 292f) menar att målsättningen tar fram kriterier för att välja bland 
alternativa vägar för handling. Den ger därmed direktiv vid såväl beslutsfattande som 
handling. Merparten av institutionerna använder LTU:s övergripande mål som grund för 
framtagande av sina egna mål. Institutionerna 4, 5, 7 och 8 använder sig till stor del av 
målen i verksamhetsplanen medan aktör B på institution 2 anser att de på denna 
institution inte arbetar efter några mål över huvud taget. Många av institutionerna bryter 
ner de övergripande målen så att de lämpar sig för deras verksamhet. Aktör B anser 
dock att målen är svåra bryta ner i arbetsplaner som visar hur institutionen ska göra för 
att lyckas nå målen. Därmed stämmer vissa aktörers uppfattning med vad teorin säger. 
Då innebörden i målstyrning är att mål anges för verksamheten som helhet och för dess 
delar (Svensson, 1997, s 17). Med detta menas att ledningen skall ange vad som skall 
åstadkommas, medan de anställda får större frihet att själva bestämma hur det skall gå 
till (ibid).  
 
Inom det naturliga systemet lyfter analytiker fram de egenskaper som målen har på 
motivationen (Scott 2003, s 292f). Mål kan användas som en källa för identifikation och 
motivation för deltagarna. Som exempel nämner Scott att universitet kan locka till sig 
studenter och andra tillgångar genom att hävda att de ”förbereder morgondagens 
ledare”. Detta stämmer överens med många av de svar vi fick från aktörerna gällande 
frågan om deras uppfattning om universitetets övergripande mål. Aktörerna svarade 
bland annat ”Forskning och utbildning i världsklass”, vilket finns nedskrivet som LTU:s 
övergripande strategiska mål och ”Det skapande universitet”, vilket har varit ett centralt 
mål på LTU fram till år 2006. Dessutom uttrycker aktör 1, 2 och 3 att det är studenterna 
som ska prioriteras i verksamheten för dessa är deras kunder, vilka ska ut i arbetslivet.       
                                                 
5 ”chefer och medarbetare” motsvarar i detta sammanhang universitetsledningen och institutionerna.  
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Att arbeta mot flera mål samtidigt kan innebära att konflikter uppstår i målhanteringen. 
Risken finns då att uppfyllelsen av ett mål innebär att ett annat inte uppfylls. Då uppstår 
en målkonflikt eftersom vissa mål måste prioriteras över andra (Söderholm, 1998). Den 
här problematiken som Söderholm beskriver har vissa institutioner löst genom att dela 
upp arbetet mot målen, i och med att olika grupper har bildats som i sin tur står 
ansvariga för arbetet mot målen. Aktör B upplever dock inga målkonflikter främst 
eftersom denne inte anser att de arbetar efter några mål.   
 
 

5.2 Kostnadsfördelning 
 
Snyder och Davenport (1997) pekar på att kostnaderna har en mycket viktig funktion 
eftersom de informerar om hur organisationen skall drivas. Det är därmed viktigt att 
kostnaderna registreras och samlas upp på förutbestämda kostnadsställen. Det är 
dessutom av stor vikt att ansvariga redovisar hur hanteringen av fördelningen sker, 
vilket därmed ökar acceptansen för fördelningen inom organisationen (ibid). Detta är 
något som även bekräftas av Armstrong (2002) som menar att kostnadsfördelningen 
måste inneha en hög grad av användbarhet som ger stor nytta. Dessutom måste de 
ansvariga för kostnadsfördelning kunna förmedla och skapa en förståelse för de 
gemensamma kostnaderna inom organisationen (ibid). Bland de aktörer som vi 
intervjuade på institutionerna fanns det en varierande kunskap om hur fördelningen av 
OH-kostnaderna inom LTU genomförs. Enligt teorin ovan bör hela organisationen vara 
medveten om hur fördelningen sker för att den skall vara till så stor nytta som möjligt, 
detta är inte fallet inom LTU.  
 
Pan, Teklu, Rahman och Jun (2000) beskriver att det är nödvändigt att 
fördelningsmetoderna som används för OH-kostnader är baserade på verklig 
användning. Att det som kostnadsställena får betala för är baserat på den verkliga nyttan 
som de har av OH-kostnaden. Utifrån aktörerna B och G:s uttalanden är fördelningen 
baserad på antal studenter en sådan typ av optimal metod som Pan et al (2000) 
beskriver. Eftersom en student kostar en viss summa i administration är det rimligt 
enligt aktör B att en institution med 200 studenter får betala dubbelt så mycket i OH-
kostnader jämfört med en institution med 100 studenter. Aktör F utrycker emellertid 
tydligt att denne anser att det är synd att fördelningen sker på föregående års studenter, 
eftersom det gör det svårt att planera ekonomin. Flera av aktörerna är mer skeptiska till 
den kostnadsfördelning som är baserad på lön. Snyder och Davenport (1997) menar att 
en korrekt fördelning av de indirekta kostnaderna ger de anställda en bättre förståelse 
för varan eller tjänstens verkliga kostnad. På detta sätt kan organisationen få en mer 
kostnadsmedveten personal (ibid). Detta anser aktör A och D stämma för deras 
institutioner. A beskriver att institutionen blir mer kostnadsmedveten till följd av 
fördelningssystemet som används, medan D beskriver att de på grund av fördelningen 
anstränger sig till det yttersta för att arbeta mer kostnadseffektivt.  
 
Den fördelningsbas som används är enligt Armstong (2002) oftast baserad på volymen 
av direkt anställd eller direkt lön. I LTU:s fall använder de sig av lön som fördelning till 
75 procent. Detta är inte optimalt enligt Armstong (2002), Snyder och Davenport (1997) 
och Pan et al (2000) eftersom fördelning av indirekta kostnader bör ske med en 
koppling mellan kostnader och processer. Aktörerna E, F och G:s åsikter skiljer sig från 
Armstrong och Pan et al (2000):s teorier. Aktörerna anser att det är självklart att 
använda lön som fördelningsbas eftersom universitetets största kostnad är personalen 
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och det är deras kompetens som säljs till studenterna. Det är lärarna som kostar pengar 
och det är även de som producerar undervisningen. Några av aktörerna tyckte dock att 
fördelningsbasen lön gör det svårt att planera ekonomin. Dessutom anser aktör A att 
fördelningen bör ske på ett sådant sätt som inte medför skada för verksamheten.  
 
Om kostnadsfördelningsmetoden finns det många åsikter om bland de olika aktörerna. 
Vissa av aktörerna håller med varandra helt och hållet medan andra är av vitt skilda 
åsikter. Som positiva effekter kan nämnas att aktör A upplever att deras institution blir 
mer kostnadsmedveten och håller igen på de kostnader som ökar OH-kostnaderna. 
Aktörerna C, D, F och H beskriver att de upplever ett minskat administrativt arbete tack 
vare fördelningssystemet. Aktör I förtydligar detta genom att utrycka att institutionerna 
inte klara sig utan den centrala administrationen. Aktör G menar att de får god service 
och att det i sin tur medför att lärarna kan fokusera på att undervisa i stället för att 
administrera. Aktören på institution 3 anser att OH-kostnaden går till att täcka bra 
aktiviteter som exempelvis biblioteksfunktionen. Kopplat till det som nämns av 
aktörerna om minskad administrativt arbete kan Snyder och Davenport (1997):s 
klargörande om att färre fördelningsbaser bidrar till enklare system fastställs. I och med 
att användarvänligheten värderas i högre grad än den korrekthet som fler fördelningar 
skulle ge. De negativa effekter som fördelningssystemet för med sig är, enligt aktör H, 
att det kan skapa besparingsincitament, vilket drabbar studenterna. Aktören på 
institution 7 nämner också att känslan är att de som fördelar inte ser till effekterna av 
systemet. Aktör A beskriver att institutionen var tvungen att genomföra vissa 
nedskärningar på bland annat lokalytor, personal och lektionstimmar. Detta har i sin tur 
medfört att vissa lokaler står tomma till ingen nytta då det ändå måste betala för dem 
genom OH-kostnaden. Av liknande uppfattning är aktör C och G som beskriver att de 
fått mindre klassrumstimmar. Båda tydliggör dock att de inte är helt säkra på att det är 
en konsekvens av OH-kostnaden, men den kan ha påverkat. Anledningen till de 
negativa uppfattningarna som aktörerna har på grund av fördelningen kan vara 
påföljden av teorin Armstrong (2002) har, om att inte lämpliga fördelningsbaser valts. 
 
Endast aktör 8 anser sig erhållit motivering till de valda fördelningsbaserna, vissa 
beskriver dock att de fått information om en fördelningsbas och andra beskriver att de 
kan hitta information om baserna i verksamhetsplanen. Violette, Filion, Haider, Pilote & 
Eisenberg (2006) beskriver att fördelningssystem kräver väl detaljerad information om 
vad som definieras som en gemensam kostnad för individuella produkter och tjänster 
som används i en organisation. Dessutom ger Armstrong (2002) i sin artikel råd om att 
styrka vald fördelningsmetod med en beräkning som tydliggör sambanden. Detta skulle 
enligt Armstrong (2002) visa kostnadsbärarna grunden till vald fördelning. Någon sådan 
beräkning finns inte att tillgå för institutionerna.  
 
Snyder och Davenport (1997) beskriver att ansvariga, som exempelvis chefer för en 
avdelning, blir mer motiverade om de har möjlighet att påverka kostnader som de 
ansvarar för. Aktörerna på institution 1, 6 och 8 anser att de sätt som de kan påverka 
OH-kostnaden på är genom att institutionen är aktiv i universitetsgemensamma organ. 
Medan aktörerna på institution 3, 4, 5 och 7 anser att de inte kan påverka OH-
kostnaderna på något vis. Dock nämner E att de skulle kunna ”lura” systemet genom att 
anställa doktorander i undervisningen, men att detta inte skulle vara någon optimal 
lösning. Snyder och Davenports teori skulle bidra till att institutionerna skulle kunna 
skapa högre motivation till att prestera bättre. På institution 2 beskriver aktören att 
denne hade blivit mer motiverad om det hade frigjorts resurser för att nå uppsatta mål. 
Att cheferna i sin tur enligt Snyder och Davenport (1997) har förmågan att styra den 
operativa nivån mot organisationens övergripande mål.  
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Om kostnadsfördelningsansvariga exempelvis vill öka användandet av ett datoriserat 
system kan enligt Snyder och Davenport (1997) ett pålägg för tjänsten belasta de som är 
berörda. Med utgångspunkt från att cheferna vet vilka kostnader som ingår i OH-
kostnaden kan cheferna bli mer motiverade att använda systemet för att på så vis erhålla 
nyttan av kostnaden som de blivit belastade av. Denna effekt kan vi inte urskilja på 
LTU då exempelvis aktör A på institution 1 beskriver att dennes institution drar ner på 
användandet av det som belastats. 
 
 

5.3 Målöverensstämmelse 
 
Målöverensstämmelse existerar när de anställda uppfattar att deras mål och värderingar, 
som de visar engagemang för, stämmer överens med organisations mål och värderingar 
(Coote, Price & Ackfeldt, 2004). Målöverensstämmelse är förenad med positiva 
beteendemässiga och känslomässiga utfall hos de anställda såsom exempelvis större 
hängivenhet till organisation samt bättre arbetsprestationer (ibid). Kopplat till 
institutionerna på LTU kan nämnas att flertalet av aktörerna ansåg att de övergripande 
målen för LTU var förankrade ner i organisationen samt att de arbetade konkret efter 
dem. Detta tyder på att målöverensstämmelse existerar. Dock är det två aktörer som är 
av motsatt uppfattning. Dessa anser att det råder ett glapp mellan LTU:s övergripande 
mål och möjligenheten för institutionerna att förstå och arbeta efter dem. De nämner 
bland annat att målen uppfylls på pappret men inte i verkligheten samt att det saknas en 
tydlig strategi från övergripande nivå till detaljnivå för hur målen skall uppnås. Detta 
stämmer med den teori som Bruzelius och Skärvad (2004, s 384 f) indikerar. Denna 
teori beskriver att anledningar till att målöverensstämmelse inte alltid utfaller inom en 
organisation kan vara att medarbetare inte är ordentligt förtrogna med organisationens 
vision, mål och resultatmått. Det kan även vara så att medarbetarna helt enkelt inte vet 
vad som är bra och lämpligt agerande, kanske för att de saknar tillräcklig utbildning, 
erfarenhet eller information (ibid). 
    
Bruzelius och Skärvad (2004, s 152) menar att de mål som organisationsmedlemmarna 
uppger vara organisationens mål inte alltid stämmer överens med vad organisationen 
faktiskt syftar till. De övergripande målen kan därmed inte härledas från uttalanden om 
organisationens mål. Detta medför att det oftast måste studeras vad organisationen 
faktiskt gör och åstadkommer (ibid). Aktörernas uppfattning om hur 
kostnadsfördelningen påverkade deras sätt att arbeta mot LTU:s övergripande mål 
varierade. Några institutioner hade ingen uppfattning om detta och kunde därmed inte 
ge några konkreta exempel. Detta gällde även aktören på institution 5, men det 
framfördes ett önskemål om att någon sorts belöningssystem skulle kunna existera i 
fördelningen. Som exempel nämndes att OH-kostnaderna skulle bli lägre om de 
arbetade efter LTU:s uppsatta mål på ett tillfredsställande sätt. Aktör A klargjorde att 
OH-kostnaderna kan användas som ett styrmedel. Eftersom OH-kostnaderna ofta är en 
stor kostnadspost påverkar det verksamheten mer än vad man skulle kunna tro, menar 
aktör A. För institution 1 har detta inneburit att mängden klassrumsundervisning har fått 
minskas och detta försvårar deras sätt att arbeta mot målen. Aktör A anser att följden 
blir att kvalitén på utbildningen minskar och därmed blir studenterna drabbade. Aktör B 
menar att kostnadsfördelning över huvud taget inte är kopplat mot LTU:s mål utan 
fungerar mer som två helt skilda system. 
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6 SLUTSATSER  
 

 i kommer i detta kapitel att lyfta fram de slutsatser som kommit fram under arbetet 
med anknytning till vår analys. Vi kommer här att göra kopplingar till syftet med 

studien och dra paralleller med vår analysmodell. 
V 
 

6.1 Kostnadsfördelningens påverkan på målöverensstämmelsen 
 
Syftet med denna studie har varit att: 
 
Skapa förståelse för hur målöverensstämmelsen påverkas av kostnadsfördelningssystem 
inom universitet. 
 
Vad vi anser vara det tydligaste som framkommit i studien är att målöverensstämmelsen 
motverkas av det kostnadsfördelningssystem som idag tillämpas på universitetet. För att 
kostnadsfördelning skall kunna ge maximal styreffekt krävs det till att börja med att 
individerna som påverkas av systemet, har tillräcklig kunskap och acceptans om 
fördelningen samt hur de själva kan påverka kostnaderna. Finns inte tillräcklig kunskap 
om fördelning, finns risken som även vår studie visar på, att individer accepterar 
fördelningsmetoder på grund av okunskap. Detta är i sig en felaktig typ av acceptans 
eftersom att ansvariga inte i detta fall kan föra en dialog eller få värdefulla åsikter om 
fördelningssystemet som råder. Detta åtgärdas genom att kostnadsfördelningsansvariga 
informerar om valda fördelningsmetoder, dess effekter och hur individerna kan påverka 
kostnaderna. Tillämpas ickeoptimala fördelningsbaser bör inte de ansvariga informera 
individerna om effekterna eftersom effekterna då kommer att påverka organisationen 
negativt.  
 
Att kostnadsfördelningssystemet skall ha en hög grad av användbarhet och därmed 
också enkel att administrera är av betydelse. Det är av stor vikt att valda 
fördelningsmetoder genererar högre grad av nytta än kostnader för alla organisationer 
som arbetar efter att vara kostnadseffektiva. Organisationer som använder sig av få 
fördelningsbaser kan riskera att använda sig av för få, eftersom att de då prioriterar 
enkelheten framför den fördelning som skulle bli mest rättvisande. Vår studie stryker 
även tidigare teori om att fördelningsbaser bör av vara av kausal karaktär för att 
generera de mest rättvisa utfallet.   
 
Det som vi avslutningsvis vill poängtera, för att kostnadsfördelningssystemet skall ge en 
så bra styreffekt mot målöverensstämmelse som möjligt, är valet av fördelningsbaser. 
Fördelningsbaserna får inte påverka huvudverksamheten negativt eftersom att det i 
slutändan påverka organisationens kunder. En förutsättning för att kostnadsfördelningen 
skall kunna bidra på ett positivt sätt till målöverensstämmelsen, inom en organisation, är 
till en början att alla inom organisationen arbetar mot ett eller flera gemensamma mål. 
Om så inte är fallet kommer tillämpade fördelningsbaser att slå snett för vissa delar 
inom organisationen. Vad kostnadsfördelningsansaviga måste beakta är organisationens 
övergripande mål och utgå utifrån dessa vid framtagandet av fördelningsbaser. 
Tillämpas accepterade och rättvisande fördelningsbaser som är anpassade efter 
organisationens mål, fungerar kostnadfördelningsystmet på förstärkande sätt.  
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

 detta kapitel kommer vi att redogöra för en avslutande diskussion som delger 
läsaren våra egna resonemang runt vissa av slutsatserna och intressanta företeelser 

som kommit fram under analysarbetet. Slutligen kommer vi att lämna förslag på fortsatt 
forskning. 

 I
 

7.1 Diskussion 
 
Inom teorin om kostnadsfördelning är ett återkommande resonemang att det är mycket 
svårt att hitta en fördelning som blir accepterad av användarna. Detta kan vi bara hålla 
med om och förstärka utifrån egna tankar och aktörernas uppfattningar. För att förbättra 
system som används måste mycket tid och ett gediget förarbete göras för att ta fram 
lämpliga fördelningsbaser. Det är viktigt att kostnadsfördelningsansvariga ser 
organisationen i sin helhet och tänker steget längre. De måste sätta sig in i vilka effekter 
som fördelningen skapar ner i organisationen och om detta stämmer överens med det 
som organisationen har som avsikt. Finns inte detta samband bör annan 
fördelningsmetod utformas eller mer extrem åtgärd, ändring av mål, vidtagas. I vissa 
fall kan rentav en kostnadsfördelning med ologiska fördelningsbaser vara ett alternativ 
för att säkerhetsställa att mål uppnås och att målöverensstämmelse skapas. Däremot 
måste det självklart finnas en balans då alltför ologiska fördelningsbaser lätt kan leda till 
oförståelse och motvilja till acceptans. Genom att dessutom lägga stor vikt vid att 
informera användarna om fördelningssystemet kan högre acceptans och önskvärt 
beteende skapas.  
 
En intressant åsikt som kom fram under en av intervjuerna var en önskan om att kunna 
se kostnaden för OH som en form av betalning för en produkt, vara eller tjänst. Detta är 
inget vi funnit teori om, men anser vara en mycket intressant och tänkvärd synpunkt. 
Detta skulle kunna visa att de som påverkas av OH-kostnaderna accepterar dem och får 
en positivare inställning till dem, om de med andra ord kan se att utgiften för OH 
medför nytta för kunden i slutändan. Detta skulle kunna lösas med hjälp av en 
beräkning som ansvariga skulle kunna göra, där det tydliggörs vad som erhålls för 
inkluderas i OH-kostnaden.  
 
Kostnadsfördelningen kan vara till stor nytta för organisationer som verkar på en 
marknad med hög konkurrens. Eftersom kostnadsfördelningen kan skapa en 
kostnadseffektiv och kostnadsmedveten organisation som har hög grad av 
målöverensstämmelse, detta är en stor rival till en likvärdig organisation på samma 
marknad som inte har dessa egenskaper.  
 
 

7.2 Implikationer till universitet 
 
Om vi ser till målöverensstämmelsen på universitetet, genom att jämföra LTU:s 
publicerade strategiska mål med hur aktörerna uppfattar dessa och arbetar efter dem, 
kan vi se brister. För majoriteten av aktörerna anser vi att det råder hög grad av 
överensstämmelse, dock finns det aktörer som anser att det inte finns några mål. Att 
målen dessutom överlag anses vara svåra att förstå och arbeta efter är ett misslyckande 
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från LTU:s sida. Utifrån aktörernas uttalanden och den inhämtade teorin är vår 
bedömning att det inte råder ”optimal” målöverensstämmelse på universitetet. För att 
optimal målöverensstämmelse skall råda på LTU skulle det krävas att samtliga anställda 
på institutionerna arbetade mot samma mål och var väl införstådda med dem.  
 
Går vi sedan vidare till att se vad kostnadsfördelningen har för effekt på 
målöverensstämmelsen för universitetet, kan vi nämna att det mesta talar för att 
likvärdiga brister finns vid förmedling av mål som för kostnadsfördelning Den största 
negativa effekten som kostnadsfördelning har på institutionerna för tillfället är enligt oss 
att undervisningstimmarna har minskats. Lektionstimmar har försvunnit samt att 
storföreläsningar har blivit allt mer vanligt. Detta står inte i relation till de övergripande 
målen för universitet. Om universitetet skall kunna erbjuda ”forskning och utbildning i 
världsklass” krävs det att det finns kunnig och kompetent personal. Sker fördelningen 
på lön, vilket är fallet för LTU, ger detta incitament till att minska lönekostnaderna, 
eftersom att institutionens OH-kostnader då skulle minska. Det mest snabbverkande 
sättet att sänka lönekostnaderna för en institution på ett universitet är genom att anställa 
färre och mindre kostsam personal. Detta bidrar till att kvalitén på output sänks och de 
som drabbas hårdas av detta är organisationers kunder som i LTU:s fall är studenter och 
forskare. I och med detta vill vi trycka på vikten av att fördelningsmetoden inte får ge 
negativa effekter för organisationers kunder. Utan kunder har organisationer ingen 
långvarig framtid.     
 
 

7.3 Uppsatsens bidrag 
 
Vår fallorganisation får nytta av denna uppsats genom att vi har analyserat hur målen, 
kostnadsfördelningen och målöverensstämmelsen hänger samman. Genom att de eller 
någon annan liknande organisation tar del av denna uppsats får de feedback på hur 
kostnadsfördelningssystem och mål upplevs av den operativa nivån. Den kan även ge 
incitament till att se över aktuella fördelningsmetoder för att komma närmare 
målöverensstämmelse inom organisationen och vad som kan förändras. Universitetets 
ekonomiavdelning, aktörer och andra lärare inom organisationen vill ta del av resultatet. 
 
Studien har bidragit till att påvisa vikten av rättvisande kostnadsfördelningsmetoder 
som styrmedel för att skapa målöverensstämmelse inom en organisation. När vi 
studerade teorier angående mål, målöverensstämmelse och kostnadsfördelning kunde vi 
inte finna teori som rörde kostnadsfördelningens påverkan på den operativa nivån. 
Därför valde vi att själva gå steget längre från att enbart studera chefnivå till att studera 
den operativa nivån.  
 
 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi har fokuserat på frågan om kostnadsfördelning påverkar den operativa nivån, som i 
vårt fall var en typ av mellanchef, för att nå målöverensstämmelse. Eftersom vi inte 
studerat den allra lägsta nivån inom organisationen anser vi att detta skulle vara en 
mycket intressant studie. Det skulle även vara intressant att utveckla studien genom att 
jämföra flera universitet eller andra stora organisationer i olika branscher och med olika 
ägarstrukturer.   
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide 
 
Namn: __________________________________________   
Institution:________________________________________ 
Anställningstid:____________________________________ 

 
 
1. Beskriv dina arbetsuppgifter. 
 
2. Hur pass involverad är du/har varit i grundundervisningen? 
 
3. Kan du beskriva vilka mål ni arbetar efter på er institution. 

 
4. Vad anser du vara LTU:s övergripande mål? 

 
5. Anser du att målen är lätta att förstå och arbeta efter? 

Om ja: Vad är det som gör att de är lätta att arbeta efter? 
Om nej: Hur skulle de vara formulerade/förmedlade för att du på ett bättre sätt 
skulle kunna arbeta efter dem? 
 

6. Beskriv hur/vad ni gör för att arbeta mot LTU:s övergripande mål. 
 

7. På universitetet sker en fördelning av gemensamma kostnader, så kallade 
overheadkostnader. Beskriv hur fördelningen av dessa sker till er institution. 

 
8. Av de overheadkostnader som finns på LTU fördelas 75 procent ut på 

lönekostnad och 25 procent ut på antal studenter. Hur ställer ni er till detta? 
 
9. Hur har denna fördelning motiverats för er på institutionen? 

 
10. Beskriv hur ni ser på fördelningen av dessa kostnader till er institution. 
 
11. Hur ser ni på era möjligheter att kunna påverka summan av de fördelade 

kostnaderna som ni får betala? 
 

12. Beskriv om fördelningen medför några positiva effekter för er verksamhet på 
institutionen?  

 
13. Beskriv om fördelningen medför några negativa effekter för er verksamhet på 

institutionen? 
 
14. Beskriver hur fördelningen påverkar ert sätt att arbeta mot LTU:s mål? 

 
15. Har du förslag till förbättringar gällande kostnadsfördelningen till er institution? 

Om ja: Hur skulle du vilja att fördelningen gick till? 
Om nej: Varför? 

 



 

BILAGA 2 

 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITETS ÖVERGRIPANDE 
STRATEGISKA MÅL 
 
Forskningsresultat i världsklass 
 

 Forskningsresultaten har stor genomslagskraft i det internationella 
forskarsamhället och tillämpas i skapandet av morgondagens samhälle. 

 
 Forskningen har så stor betydelse för utveckling och tillväxt att Luleå tekniska 

universitet är en självklar samarbetspartner för andra universitet, näringsliv och 
offentlig sektor. 

 
tbildningar som frigör och utmanar U

 
 Våra utbildningar är attraktiva, har hög kvalitet och genomsyras av ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. 
 
 Vår studiemiljö stimulerar studenternas lust till lärande. 

 
 

ftertraktade på den nationella och internationella 
arbetsmarknaden. 

amverkan för utveckling och tillväxt 
 

 n samhällsutveckling som främjar kritiskt tänkande, mångfald och 

 mhällets olika aktörer skapas ömsesidig utveckling, kunskap 

rä ö
 

 Vårt arbetsklimat stimulerar till samarbete, respekt, tillit och öppenhet där vi 

 
 Våra medarbetare och studenter är aktiva, tar initiativ och ansvar för 

ersitet. 
 

 Vi attraherar de bästa medarbetarna. 

De studenter/doktorander som vi utexaminerar är väl förberedda för olika 
karriärer och e

 
S

Vi bidrar till e
ökad välfärd. 

 
I samarbete med sa
och kompetens. 

 
G ns verskridande kultur för kreativitet och nytänkande 

tillåter risktagande och värdesätter varandras kompetenser och framgångar. 

verksamheten vid Luleå tekniska univ

 



 

BILAGA 3 

 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITETS ORGANISATION 

 

 
 

Universitetsstyrelse 
Rektor 

Filosofiska  
fakultetsnämnden 

 

Universitetsförvaltningen 

Tekniska 
fakultetsnämnden 

 

Universitetsbiblioteket 

Den särskilda nämnden 
för lärarutbildning 

 

Studenthälsan 

 

 

Institutionerna 
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