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Abstract

Organisation: Luleå University of Technology

Purpose: The purpose of this report is to study the managerial control 
measures used by a university and to explain the impact of 
management control in a university’s collaboration with 
business. My research questions are as following:

 What kind of managerial control measures is used by a 
university?

 How is management control used to promote business 
collaboration at a university?

Method: I have chosen to conduct a case-study of Luleå University of 
Technology. I have studied internal documentation regarding 
control measures, goals of the organisation and its departments.
Interviews with five persons with different positions from both 
the administration and from the departments of the university 
have also been done. Since the number of respondents is quite
few and my goal is to reach deep with my research I have chosen 
a qualitative approach to the study.

Conclusion: The result of this study shows that Luleå university of 
Technology uses managerial control measures; number of issued 
scientific papers, and number of students passing a course 
evaluates the departments within the university.

At this day, management control is not used to promote business 
collaboration, but the university has shown interest in the issue 
and a number of suggestions have been put forth.  
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Sammanfattning

Organisation: Luleå tekniska universitet

Syfte: Syftet för denna rapport är att ur ett universitetsperspektiv 
studera vilka styrmedel som används vid ett universitet samt att
behandla ekonomistyrningens roll i det befintliga
näringslivssamarbetet. Mina forskningsfrågor är följande:

 Vilka styrmedel används av ett universitet?

 Hur används styrmedel av ett universitet för att främja 
näringslivssamverkan?

Metod: Jag har valt att genomföra en fallstudie gentemot Luleå tekniska 
universitet. På universitetet har jag studerat intern styrmodell, 
verksamhetsuppdrag och måldokument samt genomfört 
intervjuer med fem personer med olika positioner inom 
organisationen och möjligtvis också personer med olika 
perspektiv i vissa frågor. Eftersom djupare information eftersöks 
och respondenter är få till antalet har i denna studie valet gjorts
att använda en kvalitativ metodansats.

Slutsats: Resultatet av denna studie visar att Luleå tekniska universitet 
använder sig av styrmedel för att mäta och utvärdera sin 
verksamhet. Styrmått som antal publicerade vetenskapliga artiklar, 
antalet doktorsexamina och genomströmning på kurser är 
exempel på styrmedel som påverkar institutionernas 
medelstilldelning.

Vidare visar studien att det i dagsläget inte finns några direkta 
styrmedel kopplade till näringslivssamverkan men att universitetet 
har uppmärksammat frågan och förslag kompletterande styrmått 
ligger för beslut.
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1. INLEDNING

Detta kapitel behandlar bakgrunden till det valda problemområdet, vilket sedan leder till 
problemdiskussionen som följs av syfte samt de specifika forskningsfrågorna och avgränsningar.

1.1. BAKGRUND

I kursen Management integration (M0008N) vid Luleå tekniska universitet bedrevs våren 
2009 ett projektarbete som diskuterade säkerställandet av kompetensförsörjning för aktörer i 
näringslivet.

Projektarbetet gjordes som en fallstudie mot ESIS, Elektroniksystem – ett regionalt 
innovationssystem, ett samarbetsprojekt och partnerskap mellan aktörer inom 
elektronikbranschen i Norrbotten och Västerbotten. ESIS huvudsakliga mål är att främja 
tillväxten och stärka regionens elektronikindustri samt att öka samarbetet med aktuella 
produktägande företag.

ESIS hade uttalade problem med vikande intresse från studenter och ungdomar för 
elektronikbranschen och inom regionen samt var i behov av en bredare rekryteringsbas med 
kompetent arbetskraft. Resultatet av studien kopplat till M0008N visade att en viktig 
framgångsfaktor för att åtgärda dessa problem är samverkan mellan utbildningsorgan, 
studenter och näringsliv.

Det görs i dagsläget olika satsningar gällande kontakten mellan näringsliv, universitet och 
studenter genom olika arbetsmarknadsdagar och dedikerade projekt, men detta kan 
fortfarande göras bättre. 

Rapporten är en del av tre, med bakgrund i samma problem (se figur 1). Luleå tekniska 
universitet kommer att vara fallstudieobjekt och rapporten belyses därmed ur ett 
universitetsperspektiv medan de två andra rapporterna behandlar studenternas samt 
näringslivets perspektiv.

Figur 1 Rapportens fokus

Samverkan

Universitetet

NäringslivStudenter
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1.2. PROBLEMDISKUSSION

Svenska universitet ska aktivt arbeta med den tredje uppgiften, vilket innebär att universitet och 
högskolor vid sidan om forskning och utbildning skall samverka med det omgivande 
samhället och informera om sin verksamhet (Högskoleverket, 2009). Universitet, studenter 
och näringsliv har ett ömsesidigt beroendeförhållande och viljan till ett utökat samarbete 
betonas från alla parter. Förutsättningar för en väl fungerande samverkan bör därför vara 
goda och det finns mycket positivt att vinna på samarbetet. Fortfarande uttrycks en saknad 
av effektiv kommunikation och ett behov av en tydlig samverkansfunktion att vända sig till för 
alla parter. Problemen kvarstår och samarbetet tycks inte fungera till den grad som skulle 
vara önskvärd.

Ett universitet ska enligt högskolelagen (1 kap. 2 §) bedriva utbildning som vilar på 
vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, samverka med det 
omgivande samhället och informera om sin verksamhet. God samverkan med det 
omgivande samhället och näringslivet skapar konkurrensfördelar och profilerar universitetet 
mot framtida studenter och medarbetare.  

För näringslivet är det viktigt att skapa tidigt intresse hos studenterna för att skapa en bred 
rekryteringsbas. Ny kunskap och kompetens är en förutsättning för företagen för att 
överleva och växa. Det kan också innebära möjligheter till verksamhetsutveckling genom 
examensarbeten och andra typer av kunskapstillförsel från studenter.

Studenterna utbildar sig för att få anställning bland annat i näringslivet och en av
förutsättningarna är att utbildningen är anpassad därefter. En tidig kontakt med näringslivet 
öppnar upp möjligheterna för studenten att ta sig in på arbetsmarknaden och där anställas till
de tjänster som bäst passar till studentens kvalifikationer. Studenterna har också behov av 
sommaranställningar, praktikplatser och företagskontakt under kursmoment, vilket innebär 
att en tidig och kontinuerlig kontakt är viktig.

Eftersom de tre ovan beskrivna parterna är beroende av varandra är det viktigt att de 
anpassar sig efter varandra och bilda ett effektivt nätverk. Jarillo menar att förutsättningarna 
för att ett nätverk ska fungera, är lika de förutsättningar som krävs för en fungerande 
organisation (Jarillo, 1988). För överlevnad behöver två grundläggande egenskaper uppfyllas; 
inre och yttre effektivitet. En organisation visar på yttre effektivitet genom att uppnå dess uppsatta 
mål och inre effektivitet genom att organisationens medlemmar erhåller mer från 
organisationen än vad de behöver tillföra (ibid). Detta leder till att ett yttre effektivt nätverk 
hjälper de deltagande organisationerna att nå sina mål (Hinterhuber & Hirsch, 1998) och ett 
inre effektivt nätverk leder till att fördelarna av att vara en del av nätverket är större än att 
vara utanför de (Jarillo, 1988). Ett villkor för en fungerande näringslivssamverkan för ett 
universitet är därför att var part lyckas uppnå sina mål inom samarbetet samt att de drar mer 
fördel av att vara med än att vara utanför.

Vad är det som motiverar organisationer att agera som de gör? Ett universitets prestationer 
mäts bland annat i hur många vetenskapliga artiklar som publiceras, medan bland annat 
antalet knutna kontakter med näringslivet inte förs till ytan. Det är som det uttrycks i det
inom ekonomistyrningen, det som mäts, är det som blir gjort (Anthony & Govindarajan, 2007). 
Företagens prestation avgörs efter resultatposten i årsredovisningen och inte genom att säkra 
framtida kunskap genom att knyta kontakter med blivande arbetstagare. Att företagets 
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prestationer mäts i ekonomiska termer bidrar till att företagsledarna tenderar att endast 
fokusera på det, vilket gör att frågor som kompetensförsörjning och forskning kommer i 
andra hand. 

Pfeffer och Sutton diskuterar kring hur företag mäter olika saker. Företag har ett stort behov 
av att anställa och behålla personal med rätt kompetens. Personalkostnader inom 
kunskapsintensiva företag står för en stor del av företagets totala kostnader. Detta borde 
enligt Pfeffer och Sutton leda till välutvecklade metoder inom företagen för att mäta 
kostnader, fördelar och konsekvenser av personalens anställningsförhållanden. En 
undersökning gjord av A.T. Kerney om personalrutiner i Silicon Valley visar trots att 
kompetens, utbildning och anställningsvillkor är av stor betydelse för företagens framgångar, 
har företagen inga mätmetoder som bevakar dessa faktorer (Pfeffer & Sutton, 2001).
Företagen vet alltså vad som är viktigt för deras framgång men väljer trots detta att fortsätta 
med att mäta på traditionella ekonomiska faktorer. 

Samma resonemang går att föra kring universitetsvärlden och hur ekonomistyrningen 
används där. Sker mätningen i de svenska universiteten på samma sätt som hos företagen i 
Silicon Valley med avseende på att styrmåtten inte mäter på dem för verksamheten kritiska 
framgångsfaktorerna? Vad är det som mäts på och kan de befintliga styrmetoderna få 
konsekvenser på individers beteende som inte är förenligt med ett universitets övergripande 
mål?

Universitet ska som tidigare nämnt arbeta med utbildning, forskning och samverka med det 
omgivande samhället. För att styra och utvärdera detta arbete används olika mått som ska
spegla vad som hände och sker i verksamheten. Vad mäter och kontrollerar universitet för 
att säkerställa en hög kvalitet på forskning och utbildning och går dessa styrmått att 
kombinera med samverkansuppgiften?
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1.3. SYFTE

Problemdiskussionen leder till följande syfte och forskningsfrågor:

Syftet för denna rapport blir således att ur ett universitetsperspektiv studera vilka styrmedel 
som används av ett universitet samt behandla ekonomistyrningens roll i det befintliga
näringslivssamarbetet. 

1.3.1. FORSKNINGSFRÅGOR

Syftet specificeras genom följande forskningsfrågor:

 Vilka styrmedel används av ett universitet?

 Hur används styrmedel av ett universitet för att främja näringslivssamverkan?

1.4. AVGRÄNSNINGAR 

Då studien belyses ur ett universitetsperspektiv har Luleå tekniska universitet valts som 
fallstudieobjekt. Arbetet kommer att studera universitetet på administrationsnivå och vid 
institutionen för industriell ekonomi, detta görs för att begränsa arbetsbördan inom ramen 
för sidantal och studieveckor.
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2. METODER

I följande avsnitt presenteras hur studien ska genomföras. Nedan motiveras ämnesval samt beskrivning av 
utförd litteratursökning och använd forskningsstrategi. Vidare beskrivs datainsamlingsmetoder och 
metodproblem belyses.

2.1. ÄMNESVAL

Ämnesvalet låg nära till hands då studieobjektet ligger fördelaktigt geografiskt och är 
utbildningsmässigt av stor vikt eftersom det har stor betydelse för studietiden och avgör 
mycket av den upplevda kvaliteten på utbildningen. Det är även avgörande för 
arbetssituationen efter studierna, då kontakter med näringslivet underlättar arbetssökandet. 
Tidigare arbete inom ämnet har gjort intryck och skapat en nyfikenhet och vilja att följa upp 
och fortsätta undersöka.

2.2. LITTERATURSÖKNING

Syftet med en litteratursökning är att skapa en översikt över forskningen som skett inom 
området och den befintliga kunskapen. Genom detta erhålls en djupare kunskap inom 
området (Denscombe, 2000).

Litteratursökningen har skett ibland annat Lucia, Google Scholar och Samsök. Sökord som 
använts är nätverk, styrmedel, mål, överensstämmelse, triple-helix, samverkan, samarbete, student, 
näringsliv och utbildningsinstitution. Sökorden har använts både på svenska och engelska samt i 
kombination med varandra. För att erhålla ytterligare kunskap och grund har andra 
författares referenser utforskats. Grunden för uppsatsen har även lagts i den kunskap som 
erhållits via tidigare lästa kurser.

2.3. VAL AV FALLSTUDIEOBJEKT 

Luleå tekniska universitet har valts som fallstudieobjekt till stor del på grund av närheten till 
personer och information av vikt för arbetet med uppsatsen. Valet motiverades även av att 
jag som student upplever att näringslivskontakten under utbildningen kan bli bättre särskilt 
då universitetet vilar på en tradition av samverkan. Från den administrativa delen av 
universitetet har intervjuer genomförts med verksamhetscontroller Anna Britta Kratz och
universitetsdirektör Staffan Sarbäck. Bo Jonsson som är prefekt vid institutionen för 
industriell ekonomi och samhällsvetenskap och Håkan Ylinenpää som är avdelningschef och 
ämnesföreträdare för Entreprenörskap och Industriell organisation intervjuades från den 
akademiska delen av LTU. För att få ett ytterligare perspektiv intervjuades Nils Svanljung, 
affärscoach vid LTU Innovation.

2.4. VAL AV VETENSKAPLIGT ANGREPPSSÄTT

Deduktiv ansats innebär att utifrån teorier formas hypoteser som testas i praktiken. Induktiv 
ansats innebär att utifrån verkligheten dras slutsatser och skapas teorier och modeller 
(Ejvegård, 2003).

Det finns mycket teorier och den har forskats relativt mycket om ekonomistyrningens roll i 
en organisation och hur den påverkar beteenden hos individer. I denna rapport valdes ett
deduktivt angreppssätt för att sedan utforma ett problem och utifrån befintlig teori skapa 
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mig en egen bild av teorin, relevant för valt problemområde. Insamlat empiriskt material 
analyserades och jämfördes mot valda teorier och därefter drogs slutsatser som gav material 
till studiens slutdiskussion.

2.5. METODSYNSÄTT

Arbetet med uppsatsen tog form ur aktörssynsättet där valda delar och dess egenskaper läggs 
samman för att förstå en helhet. Den centrala utgångspunkten i aktörssynsättet behandlar 
antagandet om en social verklighet som inte är av oss oberoende (Arbnor & Bjerke, 1994). 
Verkligheten och samhället kring oss är alltså något som vi skapar själva och ständigt 
påverkar.

Genom att lyfta fram och undersöka utvalda delar av Luleå tekniska universitet och förklara 
respektive kännetecken gavs en bild av organisationen i stort. Olika personer inom 
universitetet med olika befattningar och olika perspektiv gav studien en bild av den helhet 
som Arbnor och Bjerke diskuterar (ibid). 

2.6. VAL AV FORSKNINGSSTRATEGI

Som forskningsstrategi valdes en fallstudie då syftet med studien var att belysa 
ekonomistyrningen och dess påverkan på samverkansuppgiften vid ett universitet. Det 
lämpar sig bra då studien riktas mot enskilda enheter och där undersökningen skall göras på 
djupet och ge en mer detaljerad bild av verksamheten (Denscombe, 2000). Detta gör det 
möjligt att reda ut komplexa element i verksamheten som till exempel relationer och processer
(ibid). Genom att studien genomfördes på enskilda delar i Luleå tekniska universitets 
verksamhet får dessa tillsammans stå för den övergripande bilden. Vid en fallstudie studeras 
saker i detalj vilket skapar möjligheten för djupare upptäckter och detta är det starkaste 
motivet till varför ´jag valde att genomföra en fallstudie.

Fallstudien genomfördes gentemot Luleå tekniska universitet där organisation och struktur 
ska beskrivas för att sedan kopplas till relevant teori. Jämförelsen skall utmynna i analys och 
diskussion kring belysta delar. 

2.7. VAL AV METODANSATS

I denna studie gjordes valet att använda en kvalitativ metodansats, för att möjliggöra att 
hantera invecklade situationer och relationer (Denscombe, 2000). Eftersom djupare 
information eftersöks och respondenter är få till antalet lämpar sig en kvalitativ 
datainsamlingsmetod. En kvalitativ metodansats medför att låta några få 
undersökningsobjekt stå modell för den generella bilden.

2.8. VAL AV DATAINSAMLINGSMETOD

Intervjuer och studier av tryckt material valdes som huvudsakliga datainsamlingsmetoder. 
Innan intervjuerna ägde rum kontaktades respektive respondent för att denne skulle ge sitt 
godkännande till att intervju skulle äga rum och var den utfördes. Samtliga intervjuer 
genomfördes på respondentens egna kontor eller i dess absoluta närhet. Detta gjordes för att 
underlätta för de personer som jag intervjuade och för att de på så sätt skulle kunna avsätta 
tid till mina frågor. Inför intervjuerna formades en generell intervjuguide som finns att skåda 
i bilaga 4. Denna intervjuguide användes till alla respondenterna och tidsåtgången var 
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ungefär en timme per intervju. Intervjuer är allmänt lätta att arrangera och att styra om med 
nya spontana frågor under själva intervjun samt att det som uttrycks endast kommer från en 
källa (Denscombe, 2000).

Intervjuerna utfördes alltså ansikte till ansikte och var till största del semistrukturerade med 
förberedda frågor från den generella intervjuguiden. Trots att det fanns förberedda frågor 
fanns samtidigt möjlighet för öppna för spontana och oförutsedda frågemöjligheter. Det 
möjliggjorde för mig som intervjuare kan tränga djupare i intressanta delar som inte var 
möjliga att förbereda för. De öppna frågorna innebär att respondenten fick möjlighet att 
svara helt fritt på frågorna, och inte vara bunden till alternativ. Under intervjuerna fördes 
anteckningar för att fånga upp respondentens svar och de diskussioner som fördes. Valet 
gjordes att inte spela in intervjuerna, detta för att hålla en öppen atmosfär och för att 
bekämpa den stelhet som kan uppstå då inspelningsutrustning används.

Innan intervjuerna genomfördes studier av tryckt material som stadgar, styrmodeller och 
måldokument hos berörda parter. Detta för att på ett snabbt och effektivt sätt att reda ut 
syftet med berörda parters verksamheter samt vilka mål som skall uppfyllas och hur. Det 
kräver mindre planering och bunden tid av forskaren (Ejvegård 2003).

2.9. METODPROBLEM

En studie som denna utförs sällan helt utan problem och genom att öppet diskutera de 
metodproblem som jag stött på ökar studiens trovärdighet. Ett problem som jag mött under 
genomförandet av intervjuerna är det kan vara svårt att få fram relevant information kring 
det man söker. Det har för mig varit lätt att prata med alla respondenterna men det är en stor 
skillnad mellan ett samtal och en intervju (Denscombe, 2000). Detta har säkerligen att göra 
med min ovan att hålla intervjuer som får till följd att intervjutekniken lämnar saker kvar att 
önska.

Respondenterna fick inte möjlighet att ta del av intervjufrågorna i förväg. Det kan ses som 
en balansgång mellan att få spontana och ärliga svar på sina frågor, det ställt mot att få 
ogenomtänkta eller helt utelämnade svar.

Styrkor och svagheter med denna rapport kan belysas med hjälp av ett resonemang kring 
validitet och reliabilitet.

2.9.1. VALIDITET

Validiteten innebär att forskaren ska undersöka det som var tanken att undersöka och 
ingenting annat. En studie med hög validitet visar resultaten på verkligheten och täcker de 
avgörande frågorna (Denscombe, 2000). Kontinuerliga tillbakablickar mot studiens syfte och 
forskningsfrågor har gjorts för att inte tappa den idé som var tänkt från början och inte driva 
iväg. Viktigt är att få tag i rätt personer, som sitter på rätt fakta och som spelar rätt roll i 
sammanhanget. Valet av respondenter som beskrivs tidigare gjordes för att erhålla åsikter 
från olika delar av universitetet. Jag blev inte tilldelat personer att intervjua av någon annan 
utan urvalet av respondenter gjordes av mig själv och det stärker studiens validitet.

Alla funktioner som beskriv i empirin har inte blivit intervjuade direkt. Vad gäller 
samverkans- och kommersialiseringsfunktionerna gjordes valet att intervjua Nils Svanljung 
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från LTU innovation som Idéhuset är en del av samt Staffan Sarbäck som varit inblandad i 
starten av Karriärcentrum och därför har stor inblick i verksamheten. Att inte intervjua de 
personer som arbetar inom verksamheten dagligen kan ha fått till följd att information 
missats.

2.9.2. RELIABILITET

Reliabiliteten på forskarens metoder avgör tillförlitligheten och därför även betydelsen av de 
fakta som fås fram. Forskningens mätinstrument ska vara neutrala och de ska ge samma 
resultat om studien genomförs ytterligare en gång (Denscombe, 2000). Intervjuguide har
använts men då intervjuerna har varit semistrukturerade har den intervjuade haft stor 
möjlighet att svara fritt utefter denna. 

Källkritik är viktigt att beakta vid intervjuer. Att intervjua personer leder lätt till subjektiva 
data och källorna kan vara påverkade på olika sätt inför en intervju. Det är viktigt att ta 
hänsyn till vinklingar av intervjudata och väga detta i slutsatser. Jag genomförde intervjuerna 
på egen hand och utan inspelningsutrustning för att respondenterna skulle känna sig 
avslappnade under vårt möte. Det kan innebära att jag gått miste om för studien viktig 
information då endast minnesanteckningar fördes. För att motverka detta sammanställdes 
materialet från respektive intervju och presenterades för respondenterna som då hade 
möjlighet att kommentera utfallet.

Tillsammans med intervjuer har studier av tyckt material genomförts. När det gäller 
granskandet av sådant material är det viktigt med aktualitetskravet, vilket innebär att de 
senaste data är det som ska undersökas. Genom internet kan man relativt enkelt få tag på 
inaktuella publikationer som då blir missvisande (Ejvegård, 2003). Styrmodeller, 
måldokument, verksamhetsplan och budget som använts har alla varit av det mest aktuella 
datum.
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3. TEORETISK REFERENSRAM

I detta kapitel redogörs för den teoretiska referensram som är relevant för uppsatsen. Kapitlet börjar med att 
förklara begreppet Management Control och vad det syftat till, för att sedan förklara begrepp och verktyg 
inom ekonomistyrningen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning över teorin.

3.1. MANAGEMENT CONTROL

Management Control är ett engelskt begrepp som definieras som den process där ledare 
influerar andra medlemmar i en organisation att implementera dess strategier (Anthony & 
Govindarajan, 2007). Begreppet översätts till svenska med termen ekonomistyrning och 
behandlar både en organisations sätt att styra samt hur en företagsledning med olika medel 
kan påverka organisationen att uppnå dess mål.

För ett universitet gäller inte samma ekonomiska avkastningskrav som inom näringslivet. Ett 
universitet ska inom ramen för anslagna medel uppfylla regeringsuppdraget på ett 
tillfredställande sätt och i enlighet med högskolelag och högskoleförordning. Universitetet 
skall även driva projekt som är externfinansierade och verksamheten är därför beroende av 
både statligt som externt anslag från näringsliv eller stiftelser (Erfors, 2004). Ett universitet 
utvärderas förutom att de ska redovisa en ekonomi i balans framförallt på antalet 
presenterade vetenskapliga artiklar i erkända tidskrifter och antal avlagda doktorsexamina 
(ibid). Att i mätning och meritering av anställda vid universiteten lägga så pass stor vikt på 
publiceringar och examinationer kan enligt Sörlin skapa negativa effekter gällande 
näringslivssamverkan (Sörlin, 1996). Vidare resoneras det att inom universitetsvärldens 
meriteringssystem finns ett inbyggt motstånd mot extern verksamhet samt att det inte 
lämnas särskilt stor frihet till att samarbeta med näringslivet och då speciellt inte med företag 
som uppdragsgivare (ibid). Generellt gäller det att universitet som bedriver teknisk forskning 
och utbildning omfattas av en tradition som bygger på bra näringslivssamverkan (Erfors, 
2004). 

Universitetsvärlden tenderar att vara mindre ekonomiskt styrt än vad näringslivet är och 
därför är andra styrmedel än de traditionell intressanta att i beaktning. 

3.1.1. INFORMELLA STYRMEDEL

Det är viktigt att bygga upp ett stabilt och relevant styrsystem för sin verksamhet, men det är 
endast en start, inte slutet på byggande av ett färdigt system (Simons, 2005). Han påpekar att 
individen är den klart viktigaste kuggen i hjulspelet och att dennes behov måste 
tillfredsställas för att styrningen överhuvudtaget ska bli effektiv. Det är viktigt att skapa en 
miljö där den mänskliga energin och spontaniteten frisläpps för att skapa nya möjligheter 
och ta sig förbi hinder (ibid). Mindre formella, mjuka styrmedel innebär förståelse för, 
acceptans av och kunskap om företagets mål och hur den egna verksamheten kan bidra till 
måluppfyllelsen (Ewing & Samuelson, 1998). De menar vidare att den informella styrningen 
fått fäste i en allt större forskning kring bristerna i den formella styrningen. Ledningen i ett 
företag måste bestämma sig för hur de vill att medlemmarna i organisationen skall arbeta och 
sedan skapa en miljö som stöder ett sådant agerande (Simons, 2005). 

Det viktigaste för att få genomslag för implementerandet av strategier är att få så många som 
möjligt på golvet engagerade i verksamheten (ibid). Detta styrker vikten av att fördela
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ansvaret i organisationen, t.ex. genom resultatenheter med eget ekonomiskt ansvar. Han 
menar också att en ledare måste vara personligt engagerat i organisationen för att nå 
framgång. Experter och analytiker kan assistera på många sätt och hjälpa till att bygga upp ett 
formellt system, men det informella, som Simons menar ofta är viktigare, är det ledaren som 
står för och därför måste denne leda för att organisationen ska hitta rätt (ibid). Ledaren och 
hela styrsystemet ska även inspirera den enskilde individen och dennes drivkrafter.

3.1.2. MOTIVATION OCH INDIVIDUELLA DRIVKRAFTER

Motivation och en persons individuella drivkrafter är av stor vikt när det gäller vad en person 
företar sig att göra. En individ drivs av en rad olika grundmotiv; organiska, känslomässiga, 
sociala med flera. När dessa samverkar skapas intressen som är en typ av motivsystem som 
för individen kan innebära nyfikenhet eller till exempel skaparlust. De kan delas in i 
aktivitetsmotivet, prestationsmotivet och kontaktmotivet som alla tar tillvara på individens 
intressen på något vis. Att i yrket skapa en intressebetoning kan därför vara mycket effektivt 
för att skapa engagemang och delaktighet. Intresset kan ena stunden vara stimulerat av 
nyfikenhet, andra stunden av behovet av kontakt och en tredje gång av viljan att prestera
(Madsen, 1969).

Motivation är det som får en individ att vilja handla på ett visst sätt. Motiv är ofta ett behov, 
vilket när det slås an, skapar motivation och således en drivkraft till handling (Bruzelius & 
Skärvad, 2004). Motivationen blir ett ramverk inom vilket individens allt handlande utspelas 
och blir således också referensramar för allt som individen vill företa sig. Allt överordnat och 
underordnat, väsentligt och oväsentligt utgår från detta ramverk, vilket visar på vikten av 
motivation i alla situationer.

Det finns tre grundstenar kring motivation och drivkrafter som förklarar en individs 
beteende. De är individuell skillnad, arbetets karaktär och organisationens praxis. De 
individuella skillnaderna innebär att varje individ har sina egna motivatorer som stimulerar 
denne till arbete. Arbetets karaktär avgör nivån på begränsningar och utmaningar som 
antingen kan stimulera eller vara begränsande och därmed påverkad motivationen. Den sista 
delen är organisationens praxis vilket bestämmer vilka regler, belöningssystem och 
ledaregenskaper som finns i organisationen. Det påverkar individen genom att till exempel 
stimulera ett visst beteende eller arbetssätt (Hellriegel, cop. 1996).

Inom näringslivet är det lönsamhet och marknadsmässig framgång som avgör ett företags 
framgång, det avspeglar sig på individerna inom verksamhetens och deras drivkrafter. Inom
universitetet finns det normer och värderingar som sätter värde på kritiskt granskande och 
ett analytiskt synsätt mot det omgivande samhället. Att kunna presentera ett vetenskapligt 
bidrag är troligtvis den viktigaste drivkraften för individer som verkar i universitetsvärlden 
(Erfors, 2004). Det är även värt att notera att det är den enskilda forskarnas samlade 
publiceringar och vetenskapliga bidrag som ger forskningsanslag och ett universitet dess 
attraktionskraft och status i jämförelse med övriga universitet.

För att kunna utvärdera individers arbete och till vilken grad de har utfört detta behövs både 
inom näringsliv som universitet någon form av prestationsmätning.
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3.1.3. PRESTATIONSMÄTNING

Individer riktar uppmärksamheten mot det som mäts, eftersom det är det som återkoppling 
sker mot. Eftersom det som mäts anses vara väsentligt påverkar detta människors agerande. 
Följden blir att det som mäts är det som blir gjort, och det som inte mäts brukar lämnas 
därhän (Pfeffer & Sutton, 2001). Att från företagets sida koppla belöningar till mätningarna 
påverkar beteendet starkare eftersom individer vill få bra resultat på faktorer som är viktiga 
för dem. Om prestationsmåtten är rätt utformade blir de också viktiga för företaget (ibid). 
Det är grundläggande i utformandet av en organisation, att utforma olika mätrutiner för 
prestationsmätning som i sin tur måste uppfylla tre krav; objektivitet, kompletthet och 
påverkbarhet. Det innebär till att börja med att det inte skall finnas någon tveksamhet inför 
vad måttet innebär och hur det ska påverkas. Att ett mått är komplett innebär att det fångar 
de relevanta delar som verkligen uppnår syftet med måttet. Det sista villkoret innebär att den 
som mäts måste kunna påverka utfallet av mätningen (Simons, 2005).

Figur 2 Samband mellan det som mäts och det som blir gjort (Anthony & Govindarajan, 2007)

Figur 2 visar det klassiska sambandet mellan prestationsmätning och utfört arbete. Det som 
har betydelse blir mätt, det som mäts blir gjort, det som görs blir belönat och det som 
belönas är det som verkligen betyder något.
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Belöningssystem
Det är viktigt att skilja på begreppen ersättning och belöning, ersättning grundar i 
medarbetarnas arbetsinsats medan belöning fungerar som en morot eller incitament för att 
arbeta mer effektivt (Bruzelius & Skärvad, 2004). Incitamentet blir ett slags styrmedel för att 
få medarbetarna att arbeta i samma riktning som organisationens mål och för att öka 
motivationen hos de anställda.

Det resoneras att ersättning i dagens Sverige inte längre fyller någon direkt motiverande 
funktion. Det är snarare en rättighet och ett verktyg för att skapa jämlikhet. Persson menar 
att lönepolitiken snarare har antagit en strategi som innebär att ersättningen sätts utefter 
ålder, befattning eller arbetslivserfarenhet istället för prestation. Därmed missas effekten i att 
använda ersättning som motivationsdrivare och prestationshöjare i en organisation (Persson, 
1994).

En central del i alla system där prestationer mäts och värderas ekonomiskt är att mål för 
prestationen är tydliga. Den individ som mäts måste ständigt följas upp med vad som ska 
uppnås och vad som utgör basen för mätningen. Att mäta prestationer driver prestationen 
och tillsammans med målstyrningen kan organisationens måluppfyllelse öka. Viktigt är också 
att det inte bara är de som presterar på topp som bör belönas, även de som inte presterar 
toppresultat måste inkluderas i ett belöningssystem för att driva upp prestationerna hos alla i 
organisationen (Hume, 1995). 

Belöningar behöver heller inte ha med den direkta ersättningen att göra (Hume, 1995). Utan 
belöningar kan vara av både monetär och icke-monetär art (Bruzelius & Skärvad, 2004). 
Icke-monetära belöningar kan utgöras av sådant som befordran, mer ansvar, större och 
viktigare projekt, större självständighet, utbildning, ansvar etc. (ibid). Eller som Hume
uttrycker att det till exempel kan vara bättre pensionsvillkor, firmabil, längre semester eller 
utbildningsmöjligheter.

I förhållandet mellan företag och den anställde är frågan om ersättning central. Förutom 
ersättningens monetära betydelse för individen är det även ett betydande mått hur dennes 
prestationer värderas inom ett specifikt företag samt vilka förväntningar som finns på 
personen i fråga (Axelsson, 1996). 

Det talas om två grundläggande krav för att en ersättning ska kännas rättvis och 
motiverande. För det första ska den kunna inge förhoppningar om att den egna 
arbetsinsatsen på sikt kan bidra till en positiv ersättningsutveckling (Persson, 1994). En 
ersättningsförbättring ska även ha ett klart och urskiljbart samband med en utförd 
arbetsförbättring. Persson resonerar vidare om fem olika inkomstbegrepp som definierar 
ersättningen; trygghetsinkomst, utgående ersättning, kontraktsersättning, kompetensersättning och 
insatsersättning. De två senare bygger på individens bidragande kompetens och arbetsinsats för 
verksamheten och används därför ofta som incitament från företagens sida (ibid).
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3.1.4. STYRKOR OCH SVAGHETER MED PRESTATIONSMÄTNING

Att mäta prestationer skapar beteendemönster hos personen som påverkas av styrningen. 
Styrning med hjälp av nyckeltal och argument för dess styrkor och svagheter är något som 
diskuteras av Axelsson och Laage-Hellman. Några av argumenten sammanställs nedan
(Axelsson & Laage-Hellman, 1991). 

Prestationsmätningens styrkor

 De ger en fokusering och inriktning på för arbetet viktiga saker - förutsatt att rätt
nyckeltal används

 De ger möjligheter att systematiskt följa och utvärdera arbetet
 De kan utgöra förhandlings underlag för såväl interna som externa förhandlingar
 De fungerar som utgångspunkt för intern samordning
 De kan ge kraftfulla så kallade aha-upplevelser
 De kan ge tydlighet och synlighet åt de delar av verksamheten som mäts

Prestationsmätningens svagheter

 Det finns risk att andra viktiga arbetsuppgifter försummas
 Det är en byråkratisk procedur som tar en viss tid
 Det är ofta svårt att mäta ett komplext innehåll i en verksamhet
 Det kan vara svårt att mäta effekter av långsiktiga investeringar

3.2. MÅLÖVERENSSTÄMMELSE

Målöverensstämmelse definieras till att vara då individens strävan att uppfylla sitt 
självuppfattade egna intresse också blir en strävan i organisationens intresseriktning (fritt 
översatt) (Anthony & Govindarajan, 2007). Då en organisation är uppbyggd av människor 
måste även deras behov tas tillvara för att organisationen skall vara framgångsrik (Simons, 
2005). Hela meningen med ekonomistyrning blir med detta att öka målöverensstämmelsen, 
som således blir en viktig del i organisationers framgång (Anthony & Govindarajan, 2007).

Målöverensstämmelse påverkas av ett formellt och ett informellt system, i vilket 
organisationen verkar (ibid). Det formella innefattar mätningar, regler och strategier medan 
det informella har att göra med människors beteende. I det informella systemet finns två 
sorters faktorer som avgör hur mycket målöverensstämmelse som kan nås; interna och 
externa faktorer. Den externa faktorn är arbetsetik som påverkar organisationen utifrån, 
genom mängd lojalitet, arbetsmoral och liknande. De interna faktorerna utgörs av 
ledarskapsstil, företagskultur, informella organisation och kommunikation. En ledare måste 
alltså känna alla dessa faktorer för att nå maximal målöverensstämmelse. Den kraftfullaste 
faktorn som påverkar ekonomistyrningen mest är förmodligen ledarskapet (ibid).

En viktig del för att en organisation ska kunna uppfylla sina mål är att det internt råder en 
balans mellan dessa formella och informella styrmedel.

3.3. BALANS I STYRNINGEN

Grundläggande för ledning inom ett företag blir att utforma en bra balans mellan olika 
former av styrmedel för att företagets mål skall uppfylls på bästa sätt. Styrmedlen har många 
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berörningspunkter, både finansiella och icke-finansiella, och dessa bör stå i samklang med 
varandra. Exempelvis skall organisationsstrukturen överensstämma med det formella 
styrsystemet, ansvaret på en befattningsnivå bör vara utformat på motsvarande sätt i 
styrmedlet (Bengtsson & Lind, 2000). 

Utöver en bra balans mellan olika styrmedel, krävs enligt Ewing och Samuelson en god 
balans i tiden, rummet och aspekter i styrningen (Ewing & Samuelson, 1998). Balans i tiden 
syftar här på att styrmedlens måste väljas och utformas på sådant sätt att företagets mål, 
strategier och handlingar säkerställs och genomförs i samklang både på kort- och långsikt.
Det krävs även en balans mellan mått som mäter utfallet och mått som driver till utfallet. 
Mått som mäter utfallet är till exempel intäkt och rörelseresultat, som talar om för ledningen 
hur företaget presterat, de är släpande mått som presenterar det slutliga resultat. Mått som 
driver utfallet talar istället om för ledningen hur företaget presterar i viktiga huvudområden 
för att eftersträva strategin. Ledtid och processtid är ett exempel på drivande mått. När 
ledning lägger fokus och visar vikten på ett drivande mått som är viktigt för företagets 
framgång, leder detta till att anställda uppmuntras till att förbättra dessa mätresultat 
(Anthony & Govindarajan, 2007).

Balans i rummet ställer krav på att styrningen inom olika avdelningar inom verksamheten 
överensstämmer med varandra. Det sker avvägningar mellan samordning och 
självständighet. Ledningen eftersträvar samordning för att nå företagets uppsatta mål, men 
samtidigt önskas en viss självständighet hos medarbetarna med möjlighet till egna initiativ 
och utveckling (Ewing & Samuelson, 1998).

Balans i aspekter avser i vilken utsträckning finansiella och icke-finansiella nyckeltal används. 
Företagen behöver göra en lämplig avvägning mellan användningen av monetära och icke-
monetära måltal i styrmedlen (Ewing & Samuelson, 1998). Många organisationer har ofta väl 
utvecklade system för att mäta ekonomisk framgång, men genom att försumma icke-
finansiella mättal uppstår risken att områden som kvalitet och kundnöjdhet glöms bort, 
någon som i det långa loppet påverkar ett företags ekonomiska prestation (Anthony & 
Govindarajan, 2007).
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3.4. SAMMANFATTNING TEORETISK REFERENSRAM

Målöverensstämmelse är något som eftersträvas i varje organisation, individens mål ska 
matcha organisationens. För att nå den punkt när organisationen och den enskilde individen 
delar uppfattning om vad som är viktigt måste ledningen styra organisationens medlemmar 
med en bra balans mellan olika former av styrmedel, formella som informella.

Figur 3 visar hur en organisations mål bryts ner genom styrmått till vad den enskilde 
individen ska utföra och prestera. Dennes arbetsuppgifter mäts och belönas i relation till 
givet resultat. Styrmedel, mätning och belöning ska motivera medarbetaren att bidra till 
organisationens mål.

Ett väl utformat styrsystem ska använda mått som är specifika, realistiska och faktiskt 
mätbara i organisationens verksamhet. Om den enskilde individen uppnår målen ska denne 
bli uppskattad med någon sorts belöning eller en ren ersättning. Motivationen att handla i 
samma riktning som organisationens mål pekar ökar om individen blir belönad efter sina 
prestationer.

Om ett universitet har som ett av sina övergripande mål att vara en attraktiv 
samarbetspartner för näringsliv och offentlig sektor är det något som ska återspeglas i 
universitetets styrmått. Är samverkan ett mål ska också individen mätas och utvärderas på 
mått som är kopplade till just samverkan. För ett universitet är det viktigt att alla mål finns 
representerade i sitt styrsystem och att inte utelämna något för det som inte mäts tenderar att 
bli lagt åt sidan. Målöverensstämmelse kan alltså nås för en organisation med hjälp av 
styrmedel, mätning och belöning riktat mot individens arbetsuppgifter och resultat.

Organisation

Mål

Styrmedel

Mätning

Belöning

Målöverensstämmelse

Individ

Mål

Arbetsuppgifter

Resultat

Figur 3 Styrning och mål
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4. EMPIRI OCH RESULTAT

I detta avsnitt presenteras valda studieobjekt därefter redovisas resultat från utförda intervjuer. Empirin 
nedan är hämtat från Luleå tekniska universitets interna styrmodell, institutionernas verksamhetsuppdrag, 
funktionerna för näringslivskontakt och kommersialiserings måldokument samt information från utförda
intervjuer.

I denna studie är intervjuer är genomförda med följande personer:

Verksamhetscontroller, LTU. Anna Britta Kratz arbetar som verksamhetscontroller med 
ansvar för universitetets interna styrmodell.

Universitetsdirektör, LTU. Staffan Sarbäck är högste föredragande tjänsteman hos rektor 
och ansvarar inför rektor i frågor av rättslig, administrativ och ekonomisk natur inom 
universitetet.

Prefekt, IES. Bo Jonsson är Prefekt vid institutionen för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap och ansvarar för personal och ekonomi.

Affärscoach, LTU Innovation. Nils Svanljung är affärsrådgivare som arbetar med att 
kommersialisera innovationer från studenter och anställda vid LTU. 

Avdelningschef och ämnesföreträdare. Professor Håkan Ylinenpää har ekonomi- och 
personalansvar för avdelningarna Entreprenörskap och Industriell organisation.

4.1. BAKGRUND LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Universitet och högskolor bedriver grundutbildning och forskning där särskilt universiteten 
har en lång historisk bakgrund som utbildare, både nationellt och internationellt (NE). Luleå 
tekniska universitet som är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet, bedriver forskning 
och utbildning inom tekniska som samhällsvetenskapliga områden, detta för att bland annat
tillgodose den svenska industrins efterfrågan och därmed hålla utvecklingstakten hög.
Universitetet har cirka tolvtusen studenter och är uppbyggt av en central administration som 
tillhandahåller stödfunktioner till de tretton olika institutionerna. LTUs vision lyder som 
följer:

Med forskningsresultat i världsklass och utbildningar som frigör och utmanar varje individs hela 
förmåga att möta framtiden, bidrar vi till utvecklingen av morgondagens samhälle. I innovativa och 
gränsöverskridande möten skapar vi utveckling och tillväxt. 

Luleå tekniska universitet har en lång tradition av nära samarbete med näringsliv och 
samhälle och menar att det är något som är kännetecknande för universitetet. Detta 
tillsammans med ett entreprenöriellt förhållningssätt i all utbildning ska stärka studenter och 
forskare i deras framtida karriärer.
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4.2. LTU OCH EKONOMISTYRNING

LTU använder sig av balanserad styrning med ett så kallat balanserat styrkort eller strategisk 
karta, detta i syfte att skapa en bättre intern process och större engagemang hos 
medarbetarna. Uppställt i den strategiska kartan finns ett antal strategiska mål som 
presenteras i sin helhet i bilaga 1. Med den balanserade styrningen är det tänkt att stor vikt 
ska läggas på uppföljning av de mått som mäter till vilken grad de strategiska målen uppnås. 
Vidare ska universitetet analysera vilka risker som hindrar dem från att uppnå målen och hur 
stora konsekvenser detta ger. Anna Britta Kratz belyser tre riskområdena som universitetet 
ger högst prioritet i dagsläget och hänvisar till verksamhetsplan och budget för 2008 och 
2009. De största riskerna under ovanstående planeringsperiod presenteras nedan:

 Att LTU inte klarar av att rekrytera och behålla studenter i den omfattning som är 
önskvärt 

 Att publicering och citering av artiklar inte står sig mot övriga svenska universitet
 Att den externa finansieringsgraden inte uppnår önskade nivåer

De tio störst riskerna enligt universitetets strategiska karta redovisas i bilaga 2 med det tre 
ovan nämnda områdena som toppnoterade på skalan.

LTU använder sig av styrmått i arbetet med att mäta prestationer och utveckling vid 
universitetets olika resultatenheter och måtten är kopplade till de strategiska målen. Dessa 
mått kompletteras med verksamhetsmål och handlingsplaner för de olika områdena. De 
styrmått som LTU använder i sin verksamhet presenteras nedan i punktform. 

 Externfinansieringsgrad
 Excellensmiljöer
 Vetenskapliga artiklar eller konstnärlig verksamhet
 Antal doktorsexamina
 Antal registrerade nybörjare
 Andel kvarvarande studenter efter ett år
 Genomströmning på kurs
 Lärare med doktorsexamen
 Studentenkät
 Sjuktal
 Medarbetarenkät (ska enligt målsättning genomföras under 2009)
 Ekonomi i balans

Framgångsfaktorer till att LTU ska klara av uppställda mått finns redovisade i bilaga 3.
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De olika resultatenheterna inom universitetet ska med sina verksamhetsmål samt genom 
individens egna målsättningar bidra till LTUs övergripande strategiska mål. Kratz menar 
dock att ibland kan den akademiska delen av LTU vara svårstyrd då den är så pass 
individorienterad. Nedan presenteras hur samband mellan mål, handlingsplaner och mått på 
olika nivåer är tänkt att se ut inom Luleå tekniska universitet.

Figur 4 Samband mellan olika nivåer på LTU, från intern styrmodell

Vad gäller resursfördelning med hjälp av universitetets styrmått berättar Kratz att 
publicerade vetenskapliga artiklar, antal doktorsexamina, antal registrerade nybörjare, andel 
kvarvarande studenter efter ett år samt genomströmning på kurs är mått som påverkar 
institutionernas tilldelning av medel i dagsläget. Beträffande antal publikationer som 
institutionerna presterar finns förslag på att incitamenten för detta ska höjas från 15000 
kronor idag till 65000 kronor och redan nu ses effekter där fler intresserar sig för dessa 
artiklar än för till exempel att skriva böcker menar Håkan Ylinenpää.

Ett av styrmåtten är ekonomi i balans och där anser Bo Jonsson att en balanserad och sund 
ekonomi som ett existensvillkor och en förutsättning för att överhuvudtaget kunna arbeta 
med övriga styrmått.

4.3. LTU OCH SAMVERKAN

Målen för de svenska universiteten enligt Högskoleverket är att samverkansuppgiften ska 
främja:

 Demokratiutveckling med arbete med universitetets profilering och kommunikation för 
folkbildning

 Kunskapsutveckling och tillväxt genom medverkan i kunskaps- och innovationssystem 
för att stödja start av nya bolag samt kompetensöverföring för befintliga
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 Bättre utbildning, då utformningen av utbildningar ska möta efterfrågan på 
arbetsmarknaden och ge möjlighet till kontakt med näringsliv och offentlig sektor 
under själva studietiden

För LTU väger traditionen tungt kring samverkan med samhälle och näringsliv då 
universitetet till en början grundades för att tillgodose behovet av kompetent arbetskraft till 
regionens basnäringar som gruv- och stålindustrin. Idag pågår samverkan med det 
omgivande samhället vid universitetet både på forsknings- och utbildningssidan. Det kan 
handla om uppdragsforskning, studentprojekt eller gästföreläsningar. Att LTU skulle vara 
bland de främsta universiteten i Sverige med avseende på samverkan är något som samtliga 
av de intervjuade poängterar och hänvisar framförallt till uppdragsforskningen samt de 
många centrumbildningar som finns vid universitetet. Håkan Ylinenpää uttrycker dock en 
farhåga att LTU kan vara på väg att tappa traditionen av samverkan i jakten på vetenskapliga 
artiklar, särskilt då anslagen för dessa höjs.

Vid LTU finns funktioner som erbjuder studenter och anställda vid LTU hjälp med 
näringslivskontakt och stöttning av kommersialiseringsfrågor. Dessa är LTU Innovation, 
Idéhuset och Karriärcentrum.

4.3.1. LTU INNOVATION

LTU Innovation är sprunget ur projektet DARE – Development Arena for Research and 
Entrepreneurship, Utvecklingsarena för forskning och entreprenörskap. Projektet med
statliga tillväxtmyndigheten VINNOVA som huvudfinansiär är en gemensam satsning av 
Luleå tekniska universitet och Umeå universitet för att stärka arbetet med kommersialisering 
och kunskapsöverföring mellan näringsliv och akademi. LTU Innovation ska ge stöd till 
studenter och anställda vad gäller juridiska och kommersiella frågeställningar gällande 
innovationer eller produkter som framställts vid universitetet. En förutsättning för en lyckad 
etablering av en sådan affärsplattform vid LTU är enligt DAREs projektplan att LTU 
reviderar och förbättrar sina interna system för mätning, stöd och belöning.

LTU Innovation är idag alltså helt externfinansierad och beviljat stöd från VINNOVA och 
som Mål 2-projekt i åtta år från och med 2008. Nils Svanljung menar dock att finansieringen
inte lämnar mycket frihet i arbetet då den största delen av pengarna är öronmärkta för 
beviljade projekt. Svanljung ser det som ett mål för verksamheten att ha en egen finansiering 
och för att klara detta måste LTU Innovation fortsätta att visa positiva resultat och samtidigt 
förbättra sig. Inom LTU Innovation har ett balanserat styrkort upprättats för att följa upp 
mål och utröna ansvarsområden internt.

4.3.2. IDÉHUSET

Idéhuset ingår från och med årsskiftet 2009 i LTU Innovation och ansvarar för att ordna 
entreprenörsmässigt givande föreläsningar samt stötta studenterna och deras affärsidéer. 
Idéhuset ska ha nära samarbete med aktörer inom näringslivet och arbeta för att slussa ut 
studenternas kunskap ut från den akademiska världen. Eget företagande ska enligt Idéhusets 
vision vara en karriärmöjlighet fullt jämförbar med en traditionell anställning eller 
forskarkarriär. Bland Idéhusets mål för verksamhetsåret 2009 återfinns strävan att deltaga i 
samverkansorgan, medverka i kurser med inriktning mot eget företagande samt att ge 
studenter kunnande om villkor för kommersialisering och företagande.
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4.3.3. KARRIÄRCENTRUM

Syftet med Karriärcentrum är genom att arbeta med att bygga relationer mellan studenter, 
näringsliv och samhälle skapa gynnsammare förutsättningar gällande övergången från studier 
till arbetsliv. Fokus för Karriärcentrums arbete ligger på studenterna men detta ska göras på 
ett sådant sätt att samtliga i verksamheten inblandade parter känner att just de drar nytta av 
samarbetet. Staffan Sarbäck berättar att Karriärcentrums organisation och uppbyggnad ska 
hämta inspiration från hur de olika centrumbildningarna vid LTU är uppbyggda. Detta för 
att få in aktörer från näringslivet som en aktiv part i arbetet. Del i detta är att finansieringen 
är delad mellan LTU, kommun, landsting och aktörer inom näringslivet. Vidare menar 
Sarbäck att själva idén med Karriärcentrum är att det ska bli den naturliga punkten för 
näringslivskontakt under hela studietiden. Ett pågående exempel på detta är Handelsbankens 
traineeprogram. Ett program riktat mot ekonomutbildningarna där framförallt studenter från 
de tidiga årskurserna introducerades i verksamheten för på så sätt få en kontinuerlig kontakt 
med bankens verksamhet under hela utbildningen.   

Karriärcentrum är ett relativt nytt inslag på LTU, även om liknande funktioner har funnits 
tidigare, och med tiden är tanken att det ska bli en portal för som tidigare nämnt studenter 
att ta sig ut i arbetslivet men även en väg in på LTU för näringsliv och offentlig sektor.
Arbetet ska enlig Sarbäck utföras tillsammans med studentkårerna och stötta deras 
verksamhet utan att en intern konkurrens om kontakter uppstår. 

4.4. BRISTEN PÅ STYRMÅTT

I skrivande stund finns inga styrmått vad gäller samverkan men förslag på sådana är 
framtagna och under utredning. Det som föreslås är att antalet medieträffar, summan av 
uppdragsforskningen genom den totala forskningen samt att antalet förstahandssökande till 
kurser genom det totala antalet sökande ska vara indikatorer på hur LTU arbetar med 
samverkan. Dessa indikatorer ska matcha ovanstående förmaningar från Högskoleverket om 
vad samverkansuppgiften ska bestå av. 

De föreslagna styrmåtten som rör samverkan ska förutom att främja kontakten med 
näringsliv och offentlig verksamhet från universitetets sida också vara mått som blir 
meriterande för den enskilde läraren. Kontakt med världen utanför LTU ska premieras vid 
anställning och lönesättning enligt förslaget. Det kan handla om att den anställda vid LTU 
driver företag vid sidan, att denne har egna patent eller annan kontakt med det omgivande 
samhället.

Flera av de intervjuade menar att just mättal kring samverkan är av stor vikt för att bibehålla 
och utveckla universitetets ställning inom just samverkan. Ylinenepää menar till exempel att 
de föreslagna styrmåtten förhoppningsvis kan bli en motpol mot måtten som premierar fler 
vetenskapliga artiklar. Bo Jonsson berättar att från institutionernas, och då främst IES, 
synvinkel är samverkan endast ett medel för att bedriva forskning och utbildning. Vidare 
menar Jonsson att den samverkan som finns kring uppdragsforskningen aldrig kan leda till 
vetenskapliga artiklar i världsklass, utan att de snarare ger utrymme och låser upp statliga 
finansiella medel som i sin tur kan användas till den världsledande forskningen. Angående 
styrmått kring samverkan talar Jonsson om svårigheterna med att utforma rättvisa och 
användbara mätmetoder för frågan.
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5. ANALYS OCH TOLKNING

Syftet för denna rapport var genom att ta del av skriftligt material och utförda intervjuer studera vilka 
styrmedel som används av universitetet samt behandla ekonomistyrningens roll i det befintliga 
näringslivssamarbetet. Genom analys av det empiriska materialet ska studiens forskningsfrågor besvaras.

5.1. DISKUSSION FORSKNINGSFRÅGOR

Vilka styrmedel används av ett universitet?
Det som framkommit under studien är att Luleå tekniska universitet använder sig av styrmått
för att utvärdera och driva sin verksamhet. Dessa delas upp efter forskning, utbildning, 
samverkan för utveckling och tillväxt samt generella ställningstaganden och där vissa av dem 
även är styrande för resursfördelningen inom universitetet. Styrmåtten presenteras nedan:

 Externfinansieringsgrad
 Excellensmiljöer
 Vetenskapliga artiklar eller konstnärlig verksamhet*
 Antal doktorsexamina*
 Antal registrerade nybörjare*
 Andel kvarvarande studenter efter ett år*
 Genomströmning på kurs*
 Lärare med doktorsexamen
 Studentenkät
 Sjuktal
 Medarbetarenkät (ska enligt målsättning genomföras under 2009)
 Ekonomi i balans

* - Resursfördelande styrmått

Till dessa styrmått hör till varje område beskrivna framgångsfaktorer för att lyckas med de 
uppställda måtten. Universitetets målsättningar sprids i organisationen med 
verksamhetsuppdrag till institutioner och avdelningar. De olika funktionerna inom LTU som 
arbetar med samverkansfrågor sätter ofta egna mål för verksamheten inom ramen för budget 
och anslag.

Från de utförda intervjuerna framkommer att respondenterna alla är väl medvetna om vad 
som det mäts på och vilka styrmått som betraktas som viktigast av universitetet. Det råder 
alltså inga tvivel angående vilka styrmått som används, emellertid finns det olika synsätt på 
vad som ska mätas på och olika uppfattningar angående svårigheten att mäta på just 
samverkansdelen. Gällande styrningen på antal vetenskapliga artiklar uttrycks det från vissa 
håll i intervjuerna och det övriga materialet att det är det absolut viktigaste för LTU i 
dagsläget. För att universitetet ska kunna hävda sig mot de övriga svenska lärosätena får 
LTU inte ha en sämre publiceringstradition än dessa. Det är ofta just antalet publicerade 
vetenskapliga artiklar som ger status traditionellt (Erfors, 2004). Det talas samtidigt om 
samverkanstraditionen vid LTU och om vikten av att behålla kontakten med näringslivet.
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Hur används styrmedel av ett universitet för att främja näringslivssamverkan?
Utifrån utförd studie framgår att Luleå tekniska universitet i dagsläget inte använder några
direkta styrmedel som syftar att främja näringslivssamverkan. Det finns dock det som 
tidigare beskrivet förslag på styrmått som är tänkt att fylla denna lucka. De föreslagna 
styrmåtten presenteras nedan:

 Antalet medieträffar
 Summan av uppdragsforskningen genom den totala forskningen
 Antalet förstahandssökande till kurser genom det totala antalet sökande

Vidare nämns det från Högskoleverket samt i verksamhetsuppdraget från LTU till
institutioner och avdelningar att samverkan med omgivning och näringsliv skall vara en del i 
verksamheten tillsammans med forskning och utbildning. Från studien ser man att även om 
alla intervjuade menar att samverkan är en viktigt för LTU har de något olika uppfattning 
om varför det är viktigt. Som en frigörare av medel till just forskning och utbildning eller 
som en integrerad del av hela verksamheten kring forskning och utbildning. 

Att svara på forskningsfrågan hur styrmedel av ett universitet för att främja 
näringslivssamverkan genom att studera LTU är något besvärlig då inga styrmått finns. 
Däremot finns intentionerna och viljan till en fungerande samverkan nedskrivet i strategiska 
mål och verksamhetsuppdrag. Formuleringar kring samverkan som den här nedan återfinns 
bland annat i den interna styrmodellen vid LTU och beskriver där en önskad framtidsbild:

Det goda och nära samarbetet med näringsliv och offentlig sektor ger våra studenter möjlighet att 
aktivt medverka till arbetslivets utveckling under utbildningen, något som bidrar till att höja 
kvaliteten på och att göra utbildningarna mer attraktiva.

Formuleringar som denna ställer höga krav på LTU att verkligen presterar om man som 
universitet vill nå sina målsättningar rörande samarbetet med näringslivet. Att LTU nu väljer 
att se efter sin styrning gällande samverkan kan vara ett tecken på att visioner och fina ord 
från administrationen inte räcker för att styra den mer individorienterade akademiska delen 
av universitetet.
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

I detta stycke presenteras jämförelser mellan undersökt empiri och tidigare beskriven teori från den teoretiska 
referensramen. Vidare kommer egna slutsatser och rekommendationer dras utifrån den utförda studien.

6.1. KOPPLING MELLAN EMPIRI OCH TEORI

Management Control eller ekonomistyrning, processen där strategier sprids av en ledare eller 
ledning till den övriga organisationen, används av Luleå tekniska universitet i arbetet med sin 
interna styrmodell. Enligt Bengtsson och Lind är det grundläggande för att en organisation 
som LTU ska kunna utföra sitt uppdrag från regering och uppnå sina målsättningar att det 
finns en balans mellan olika former av styrmedel, finansiella som ickefinansiella (Bengtsson 
& Lind, 2000). Ett sätt att nå denna balans är för LTU att använda sig av den strategiska 
kartan eller styrkortet. Där ställs mål och mått upp kategoriserade efter samhälle, avnämare, 
intern process, möjliggörare samt ekonomi och med denna uppdelning kan det identifieras 
mått som mäter utfallet och mått som är drivande (Anthony & Govindarajan, 2007). 
Ekonomi i balans, sjuktal och andel kvarvarande studenter efter ett år är exempel på mått 
som mäter utfallet och talar om för universitetsledningen vad som presterats. Drivande mått 
inom universitetet visar på prestationer inom de viktiga huvudområdena för att följa den 
uppställda strategin. Exempel på dessa mått vid LTU är antal vetenskapliga artiklar och 
excellensmiljöer, detta för att nå målet med en forskning i världsklass. 

Styrning och mätning får dock inte komma i vägen för möjligheten till att självständigt ta
egna initiativ och bidra till sin egen utveckling (Ewing & Samuelson, 1998). Från empirin ges 
tecken på att LTU och speciellt den akademiska delen är väldigt inriktad mot den enskilde 
forskaren och dennes initiativ till riktning för arbetet. Även om universitetet till viss del är 
individinriktat, påverkas individens agerande av det som mäts och hur styrningen är 
utformad. När institutioner mäts och återkoppling sker på antalet publicerade vetenskapliga 
artiklar kan följden bli att för mycket fokus läggs på det och att det som inte mäts ställs åt 
sidan (Pfeffer & Sutton, 2001). Denna farhåga finns från bland annat Håkan Ylinenpääs sida 
som tror att samverkansaspekten kan bli lidande om inte en sådan del kommer till i systemet 
för mätning. 

Luleå tekniska universitet har som nämns både från de empiriska studierna och från teorin 
vad som förefaller vara en god tradition kring samverkan med näringslivet. Att inte slå vakt 
om detta utan i stället söka efterlikna mer teoretiskt lagda lärosäten som Lund och Uppsala 
genom att till stor del mäta och belöna på publiceringar och doktorsexamina kan leda till att 
LTU bygger in ett motstånd mot näringslivssamverkan i sitt meriteringssystem (Sörlin, 1996).
Samtidigt måste det diskuteras om samverkan är något som alltid är av fördel, om det är 
något som alltid för positiva effekter med sig in i utbildning och forskning. Samverkan ska 
inte bedrivas för samverkandets skull utan ska bidra med något som inte finns att tillgå 
internt inom universitetet. För till exempelvis en kurs inom grundutbildningen skulle
bidraget kunna handla om tillförsel av ren kunskap från näringslivet men också som 
motivationshöjare för studenterna.

Vad gäller motivation och drivkrafter ter det sig utifrån utförda intervjuer att det handlar 
mycket om den enskilde individen hur stor del samverkan får i dennes arbete. För forskaren 
som verkar inom universitetet är det troligtvis den största drivkraften att kunna prestera 
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vetenskapliga bidrag och inte samverkan med näringslivet (Erfors, 2004). De som arbetar 
inom universitetet påverkas i sin motivation av organisationens praxis. Det innebär att LTU 
utifrån vilka regler, belöningssystem och vilka ledaregenskaper som finns i organisationen 
stimulerar ett specifikt beteende eller arbetssätt (Hellriegel, cop. 1996). Detta kan även 
kopplas till att det som mäts är också det som blir utfört då organisationens praxis 
bestämmer styrmått som sedan medarbetarna handlar utefter. 

6.2. TANKAR KRING SAMVERKAN

Jag har under denna studie haft intressanta möten och samtal med människor med olika 
befattningar inom LTU och olika perspektiv på LTUs roll kring näringslivssamverkan. I 
dessa möten och vid det självständiga arbetet har tankar och idéer kring just denna 
samverkan blossat upp och förslag på förbättringspunkter eller åtgärder att ta i beaktande har 
sprungit ur detta.

6.2.1. STYRMEDEL

De föreslagna styrmedlen för att främja samverkan är ett steg i rätt riktning för att koppla 
målen med samarbete med näringsliv och den offentliga sektorn till konkreta mått. Kring det 
styrmått som fokuserar på antalet förstahandssökande till kurser anser jag att måttet ligger 
för långt ifrån den person som faktiskt påverkar och blir utvärderad av det, nämligen läraren. 
Vägen från planering av kurs till själva utförandet av kursen via kursutvärderingar med en 
vanligtvis låg svarsfrekvens, kursens och lärarens rykte tills att detta når andra studenter som 
möjligtvis väljer att läsa kursen är lång. Det bör även beaktas att många kurser är 
obligatoriska för programstudenter och ett eventuellt högt söktyck skulle då inte säga något 
om just den kursens popularitet eller prestationer inom näringslivssamverkan.

Vidare kan resonemang föras kring om det är olyckligt att lägga ett styrmått på kurser 
gällande gästföreläsare eller företagsbesök då inte alla kurser har inslag då detta passar eller 
att det tillför något med lämplig höjd till ändamålet. Det är svårt att hitta ett lämpligt mått på
samverkan men i många fall är det en stor tillgång för kursen, studenterna och även för den 
inblandade läraren.

6.2.2. UPPSÖKANDE VERKSAMHET

Karriärcentrum och LTU Innovation ska vara den naturliga länken och mötesplatsen mellan 
universitet och det omgivande samhället. Genom LTU Innovation ska studenter och 
anställda guidas gällande affärsidéer och via Karriärcentrum ska studenter slussas ut mot 
praktik, sommaranställning och examensarbeten. I detta arbete får inte allt fokus ligga internt 
inom LTU utan även omgivningen måste tas i beaktning och då i synnerhet de små och 
medelstora företagen som idag har svårt att finna en naturlig väg in på universitetet. Stora 
företag som LKAB och SSAB har inga större problem med att hitta rätt personer och 
avdelningar då de redan ofta är inblandade i centrumbildningar eller andra större 
uppdragsprojekt. Funktionerna som existerar för att främja näringslivssamverkan måste
därför bedriva en rent uppsökande verksamhet gentemot de mindre företagen då 
centrumbildningarna ofta har en för snäv målgrupp och dessa företag då hamnar mellan 
stolarna.
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Genom att från universitetets sida aktivt besöka kommuner och företag i den närliggande 
regionen knyts inte bara nya kontakter utan varumärket Luleå tekniska universitet får en 
större spridning.  Detta kan resultera i att mindre företag vågar närma sig LTU i större 
utsträckning än i dagsläget och med detta också skapa bättre förutsättningar för anställda och 
studerande vid universitetet.

6.2.3. VITBOK 

Bevisligen pågår det många projekt, kursmoment och annan verksamhet vid LTU 
tillsammans med externa parter. På grund av universitetets storlek och även den stora 
spridning av ämnes- och forskningsområden är det svårt att få en sammanfattande bild över 
all den samverkan som bedrivs. Även de anställda inom LTU vet långt ifrån allt som händer 
på universitetet gällande externa uppdrag.

En vitbok är en rapport som sammanställer och guidar kring ett ämne för att sedan kunna
vara ett stöd i beslutsfattande. Att likt en årsredovisning använda en sådan vitbok för att 
redovisa alla de samverkansprojekt som pågått under året. Att administrationen begär in 
information om institutionernas arbete i frågan för att sedan sammanställa detta för alla att ta 
del av. Detta skulle förutom en större överblick av universitetets verksamhet vara positivt i 
arbetet gentemot näringsliv och offentlig sektor då man verkligen kan visa på allt det som 
görs på LTU inom samverkan.
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION

I detta stycke förs ett avslutande resonemang kring den utförda studien dess resultat. Egna tankar förs fram 
samt förslag till fortsatt forskning ges.

7.1. EGEN DISKUSSION 

Luleå tekniska universitet använder sig av olika styrmedel som sprids ner genom 
organisationen. Om universitetet har som målsättning att med en gränsöverskridande 
verksamhet arbeta entreprenöriellt kring samverkan med näringsliv och offentlig sektor bör 
det i dessa styrmedel finnas styrmått som meriterar detta i större utsträckning än idag. Att 
förslag på sådana styrmedel lagts fram visar dock på att intresset och uppmärksamheten 
kring frågan finns inom LTU.

De personer som har intervjuats under denna studie är alla generellt positiva till samverkan. 
Jag tror att en förutsättning för att samarbetet mellan universitet och näringsliv ska fortsätta 
och bli bättre på LTU är engagerade och drivna människor. Dessa finns redan idag men med 
rätt typ av incitament kan de bli fler. 

Resultatet från kursen som föranledde detta arbete och som ökade mitt intresse för frågor 
rörande samverkan samt nya diskussioner i arbetet med denna studie visar på behovet av en 
tydligare kanaler, både in och ut från universitetet för företag och studenter. Innan jag satt 
mig in i vad Karriärcentrum, Idéhuset och LTU Innovation gör och vad respektive 
verksamhet har för målgrupp var det som student svårt att göra skillnad på dem. Om det 
som efter tre år som student vid LTU känns svårt att veta hur jag ska få hjälp att skapa 
relationer och kontakter med näringslivet kan man tänka sig hur svårt framförallt små och 
medelstora företag upplever kontakten med universitetet. 

Det talas om hur de små och medelstora företagen har allt för svårt att hitta vägar in på 
universitetet och samtidigt är det nog många företag som upplever universitetet stort och lite 
skrämmande. Som småföretagare ser man inte vad LTU kan bidra med. Och det ter sig som 
ganska självklart att om en person har begränsade kunskaper inom till exempel logistik så är 
det väldigt svårt att se behovet av en logistiker inom företaget. 

Kunskapen som finns inom universitetets väggar måste spridas till andra företag än de stora 
och väletablerade. Ett sätt att nå ut till de mindre företagen är genom en uppsökande 
verksamhet som diskuterades i föregående avsnitt. Skillnaderna mellan universitet och 
näringsliv är stora och relativt uppenbara. Företagen kämpar ständigt med krav på resultat 
och tenderar att leta efter kortsiktiga lösningar medan anställda vid universiteten söker 
vetenskaplig höjd och det får ta den tid det tar. Det är absolut nödvändigt att vara medveten 
om skillnaderna sinsemellan för att kunna samarbeta på ett för alla parter gynnsamt vis. 

Vidare kan man tänka sig att LTU står inför ett vägskäl; se till traditionerna och bygga 
universitetets varumärke kring ett nära samarbete med näringslivet eller att bli mer 
vetenskapligt erkända och renommerade i den akademiska världen. Finns det möjlighet för 
LTU att följa båda vägarna?
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7.2. FORTSATT FORSKNING

Denna studie har belyst näringslivssamverkan ur ett universitetsperspektiv samtidigt som två 
andra studier parallellt med denna tagit sig an problemet ur näringslivets samt ur 
studenternas synvinkel. Det skulle vara ytterst intressant att jämföra resultaten från dessa 
studier för att kunna skapa sig en större bild över samverkan och de faktorer som spelar in. 
Fortsatt forskning skulle därför kunna ta avstamp från befintliga resultat och då med en bred 
bakgrund sätta sig in i problematiken kring samverkan ytterligare. 

Det skulle även vara intressant att göra en större studie med fler respondenter från LTU för 
att på ett bättre sätt fånga upp de anställdas synpunkter och tankar kring samverkansfrågan. 

Fortsatt forskning som studerar Luleå tekniska universitetets interna styrmodell vore av 
intresse för mig och säkert många andra. Med en omfattande genomgång av mål, styrmedel 
och mått studera vad de ger för effekter och beteendemönster idag. Jämföra detta med 
befintlig teori och hur andra universitet arbetar för utröna vad som är bra och vad som är 
mindre bra samt att även ge förbättringsförslag på den befintliga styrmodellen.
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Bilaga 1: LTUs strategiska karta

Strategiska mål hämtat från Luleå tekniska universitets interna styrmodell indelat enligt 
följande:

S – Samhälle 

A – Avnämare

P – Intern process

M – Möjliggörare

E – Ekonomi
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vn
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ar
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Vision: 

Med forskningsresultat i världsklass och utbildningar  som frigör och utmanar varje individs hela 
förmåga att möta framtiden bidrar vi till utvecklingen av morgondagens samhälle, i innovativa 

och gränsöverskridande möten skapar vi utveckling och tillväxt

M
ed

ar
be

ta
re

08-09-08 kl. 13.30
Våra nycklar till framgång: FÖREGÅNGARE I TANKE OCH HANDLING       TEKNISK PROFIL           ETT UNIVERSITET
Värderingar:  Respekt, tillit och ansvar   --- Öppenhet     

S2  Forskningsresultat 
med större internationell 

genomslagskraft och 
synlighet

S1 Ökad examination  av 
eftertraktade  studenter 
/doktorander förberedda 

för olika karriärer

2009 - 2012

P1 Kreativ studiemiljö
med entreprenöriella 

lärare som stimulerar lust 
till lärande

P4 Fler 
vetenskapligt 

starka forskare 
med förmåga att 

samverka

M3  Förstärka tydligt och 
ansvarstagande ledarskap och 

medarbetarskap    

P2 Ökat samarbete 
över gränser

M2 Vi attraherar de bästa medarbetarna 
genom ökad strategisk kompetens-
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P3  Ökad 
fokusering och 
prioritering  av 

starka  
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A2  Förstärka LTU som 
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Utbildningar som 
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Forskningsresultat 
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M4 Fler 
professorer som 
framgångsrika 

forskningsledare

M1 Fler lärare med 
god 
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som  

framgångsrika 
pedagogiska ledare

A1 Attraktivare, mer 
relevanta och 

profilerade 
utbildningar som har 

hög kvalitet  

Kultur , samverkan  och entreprenöriellt
förhållningssätt för utveckling och tillväxt
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Bilaga 2: Riskanalys utifrån den strategiska kartan

Nr Mål enligt strategiska kartan Risk Riskvärde

1 S2

Forskningsresultat med större 
internationell genomslagskraft 
och synlighet Risk att vi har sämre publiceringstradition än andra 16,0

1 A1

Attraktivare, mer relevanta 
och profilerade utbildningar 
som har hög kvalitet

Risk att vi får för små studentvolymer, d v s 
rekryterar dåligt och inte klarar att behålla 
studenterna. 16,0

1 P4

Fler vetenskapligt starka 
forskare med förmåga att 
samverka

Risk att stora satsningar på väl etablerade 
universitet/forskningsmiljöer försvagar vår 
konkurrenskraft att attrahera erkända forskare 16,0

4 E1
Verksamhet med tillväxt i 
ekonomisk balans

Risk att regeringen prioriterar resurser på ett sätt som 
missgynnar LTU 14,0

4 S2

Forskningsresultat med större 
internationell genomslagskraft 
och synlighet

Risk att lågkonjunktur leder till sämre 
forskningsfinansiering från företag 14,0

6 P3

Ökad fokusering och 
prioritering av starka 
forskningsmiljöer

Risk att vi inte har tillräcklig fokusering för att ta del 
av nationella strategiska satsningar 12,0

6 A1

Attraktivare, mer relevanta 
och profilerade utbildningar 
som har hög kvalitet

Risk att vi prioriterar utveckling av utbildningar 
felaktigt eftersom vi saknar systematik för att 
säkerställa att utbildningarna skapas i enlighet med 
vald strategi. 12,0

8 P4

Fler vetenskapligt starka 
forskare med förmåga att 
samverka

Risk att alltför små forskningsmiljöer leder till 
forskarflykt. 10,9

9 P4

Fler vetenskapligt starka 
forskare med förmåga att 
samverka

Risk att LTU:s geografiska läge leder till färre erkända 
forskare. 10,6

10 E1
Verksamhet med tillväxt i 
ekonomisk balans

Risk att vi inte har tillräckligt god kännedom om vår 
finansieringsprofil och omvärldsförändringar som 
kan påverka den för att säkerställa att rätt åtgärder 
vidtas vid rätt tidpunkt. 10,5

Hämtat från Luleå tekniska universitets verksamhetsplan och budget för 2008 – 2009 och 
där riskvärde 16 är högst prioriterat av universitetet.



I

Bilaga 3: Resursfördelning inom LTU
Resursfördelning till forskning

Framgångsfaktorer för Forskningsresultat i världsklass

 Ökad fokusering och prioritering av slagkraftiga och sammanhållna 
forskningsmiljöer

 Synlighet av våra forskningsresultat och forskargrupper 
 Professorer som är framgångsrika forskningsledare
 Vetenskapligt starka forskare med god förmåga att samverka med omgivande 

samhälle
Styrmått:

 Externfinansieringsgrad 
 Excellensmiljöer
 Vetenskapliga artiklar/(konstnärlig verksamhet)
 Antal doktorsexamina

Resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Framgångsfaktorer för Utbildningar som frigör och utmanar

 Prioritering av resurser till värdeskapande aktiviteter i utbildningen på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå

 Profilerade utbildningar med relevant och aktuellt innehåll
 Tydligt synliggöra studenters/doktoranders utvecklingsmöjligheter
 Entreprenöriella lärare med god forskningsgrund som pedagogiska ledare

Styrmått:

 Antal registrerade nybörjare
 Andel kvarvarande studenter efter 1 år
 Genomströmning på kurs
 Lärare med doktorsexamen
 Studentenkät (2009)
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Resursfördelning till samverkan för utveckling och tillväxt

Framgångsfaktorer för Samverkan för utveckling och tillväxt

 Prioritera och tydliggör universitetets roll som samverkanspartner
 Vidareutveckla strukturer och metoder för samverkan och innovation inom 

utbildning och forskning
 Kommunikativa medarbetare med vinna/vinna perspektiv

Styrmått:

-

Gemensamma ställningstaganden  

Framgångsfaktorer för Gränsöverskridande kultur för kreativitet och nytänkande

 Tydligt och ansvarstagande ledarskap och medarbetarskap
 Gränsöverskridande samarbete
 Kraftsamla resurser och agera som ett universitet
 Strategisk kompetensförsörjning

Styrmått:

 Sjuktal
 Medarbetarenkät (ska enligt målsättning genomföras under 2009)
 Ekonomi i balans (EK)

Hämtat från Luleå tekniska universitets personalhemsida, under verksamhetsstyrning. 
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Bilaga 4: Generell intervjuguide

 Namn

 Befattning

 Arbetsplats/avdelning

 Arbetsuppgifter

1. Beskriv avdelningen kort
a. Dess verksamhet
b. Hur många anställda osv.

2. Beskriv organisationsstrukturen, 
a. platt
b. komplex
c. Centraliserad eller 
d. decentraliserad enhet

3. Finns ekonomiskt ansvar? Beskriv det
4. Vad har ni för mål och visioner för enheten? 

a. Hur eftersträvas dessa? 
b. Hur mäts dessa och vilka mäter?

5. Vilka mål är formellt viktigast? 
6. Vilka är viktigast för dig/din verksamhet?
7. Berätta om målen för enheten ovanför, överensstämmelse?
8. Hur har man kommit fram till aktuella styrmått för resursfördelning?
9. Vilka styrmått ger bidrag till institution eller avdelning?
10. Varför saknas styrmått för samverkan i dagsläget?
11. Hur ser du på vikten av samverkan mellan LTU och näringsliv/samhälle?
12. Vad ser du är viktigast för att det ska fungera på ett bra sätt?
13. Vad tror du är det viktigaste sättet att motivera anställda på LTU att arbeta med 

samverkansfrågor?
14. Vad tro du är det största hindret mot att samverkan inte har en större del i 

universitetet idag?
15. Hur ser du på befintliga samverkansfunktioner?


