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SAMMANFATTNING
I den här fallstudien undersöks hur undervisningskvaliteten inom högre utbildning påverkas av
ett prestationsbaserat resursfördelningssystem vid Luleå tekniska universitet. Författarna har
även undersökt under vilka förutsättningar undervisningen kan få högre (lägre) kvalitet vid en
tilldelning av större (mindre) ekonomiska resurser. Som grund till denna studie ligger den kritik
som det befintliga systemet har fått och Regeringens vision att ta fram ett nytt
resursfördelningssystem för högre utbildning. Enligt dagens system fördelas delar av
ersättningen till universitet baserat på hur många studenter som examineras och godkänns på
kurser och utbildningsprogram. Teorierna i studien baseras på Simons modell över styrningens
hävstänger, strategisk styrning, professionsteori samt prestationsbaserad styrning för att få en
djupare förståelse kring ämnet. Det insamlade materialet bestod av kvalitativa intervjuer med
lärare på universitetet och med lärarnas uppfattning i fokus. Resultatet av studien indikerar att
undervisningskvaliteten inom högre utbildning inte påverkas i någon nämnvärd utsträckning av
ett prestationsbaserat resursfördelningssystem. Det ligger inte i lärares natur att manipulera
resultat i ett ekonomiskt syfte vilket kan förklaras av yrkesstoltheten inom deras profession.
Vidare kan en förutsättning för att en större tilldelning ekonomiska resurser kan leda till högre
kvalitet i undervisningen, vara att lärare inte ska behöva arbeta på fritiden i lika stor
utsträckning. Lärares återhämtning är viktig och kan på lång sikt påverka kvaliteten i
undervisningen. För vidare forskning föreslår författarna en större undersökning omfattande
flera universitet. Det för att möjliggöra jämförelse och för att få en mer generell uppfattning om
hur undervisningskvaliteten påverkas av ett prestationsbaserat resursfördelningssystem.
Nyckelord: kvalitet, högre utbildning, strategisk styrning, prestationsbaserad styrning,
profession, resurser.

ABSTRACT
This case study examines how teaching quality of higher education is influenced by a
performance-based resource allocation system at Luleå University of Technology. The authors
have also investigated the conditions under which teaching can get higher (lower) quality in
allocating larger (less) financial resources. As a basis for this study lies the criticism of the
existing system and the Governments vision to create a new resource allocation system for
higher education. According to today’s system, part of the remuneration to universities are
based on how many students are being graded and approved on courses and education
programs. Theories in this study are based on Simon´s model Levers of Control, strategic
management, professional theory and performance-based management to gain a deeper
understanding of the subject. The collected material consisted of qualitative interviews with
teachers at the university and with the teachers’ opinions in focus. The result of the study
indicates that the teaching quality of higher education is not affected to any significant extent
by a performance- based recourse allocation system. It is not in the nature of teachers to
manipulate results for an economic purpose, which can be explained by the professional pride
in their profession. Furthermore, a prerequisite that a larger allocation of financial resources
can lead to higher quality in teaching, can be that teachers should not have to work at their spare
time to the same extent. Teachers recovery is important and can affect the quality of teaching
in a long term. For further research, the authors suggest a larger survey involving several
universities. This in order to enable comparison and to get a more general idea of how quality
of teaching is affected by a performance- based resource allocating system.
Keywords: quality, higher education, strategic management, performance-based management,
profession, resources.
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1 INLEDNING
På grund av globaliseringen och den tekniska utvecklingen i världen de senaste århundradena
kräver vi idag mer kunskapsintensiv arbetskraft än tidigare. Individernas behov att erhålla
akademiska och användbara kunskaper blir allt viktigare för att företagen och utvecklingen ska
fortsätta drivas framåt. Därför är det av stor vikt att den högre utbildningen i Sverige möter de
krav och behov som arbetsmarknaden har. Idag studerar drygt 400 000 studenter vid Sveriges
universitet och högskolor (Regeringen, 2017). Högre utbildningar i Sverige har som skyldighet
att se till att utbildningarna bedrivs med hög kvalitet. Som en del i det kvalitativa arbetet ingår
att studenterna ska ha inflytande över sin utbildning genom att få vara med och tycka till
(Högskolelagen, 1992).
I Sverige är det Regering och Riksdag som bestämmer hur de ekonomiska resurserna ska
fördelas till universitet och högskolor. Dagens resursfördelningssystem infördes år 1993.
Intentionen med resursfördelningssystemet för universitet och högskolor är att stödja
lärosätenas möjligheter att möta Sveriges samhällsutmaningar (Regeringen, 2017).
Universiteten får ekonomisk ersättning baserat på hur många helårsstudenter de har. Det finns
även en prestationsbaserad del av systemet som bygger på hur många som helårsvis blir
examinerade och godkända på kurser (Fritzell, 1998; Sveriges Radio, 2013). Ersättningen som
universiteten får för helårsstudenter är olika beroende på vilken typ av utbildning det är.
Utbildningar bedöms ha olika behov av resurser i form av undervisningstimmar, utrustning och
utbildningssalar. Därför har utbildningarna olika “prislappar” (Broström & Granfelt, 2017).
Universiteten får inte någon ersättning från den prestationsbaserade delen av
resursfördelningssystemet för inaktiva studenter som inte tar några poäng.
I april 2017 startade Regeringen en utredning för att se över universitetens och högskolornas
styrning. Det genom att studera det prestationsbaserade resursfördelningssystemets funktion i
praktiken (Regeringen, 2017). Den av Regeringen utvalda utredaren ska studera hur systemet
fungerar idag och komma med förslag på ett nytt och bättre resursfördelningssystem. Systemet
ska fortsatt säkerställa att utbildningarna möter samhällets och arbetsmarknadens behov. Det
ska även uppmärksamma och tillgodose alla gruppers utbildningsbehov.

1.1 Problemdiskussion
Dagens resursfördelningssystem till universitet och högskolor bygger på hög genomströmning
vid Sveriges lärosäten. Hög genomströmning leder till större ekonomiska resurser. Det
resursfördelningssystemet har dock kritiserats genom åren (Sveriges Radio, 2013). Kritiken
grundar sig i att lärare kan pressas till att godkänna studenter som inte lever upp till kraven för
att få ekonomisk ersättning till universitetet. Genom att fokusera på en kortsiktigt hög
genomströmning kan den långsiktiga kvaliteten i utbildningen påverkas negativt.
Styrningseffekter av ett sådant resursfördelningssystem riskerar att bli kontraproduktivt för
samhället i helhet då kvaliteten på de utexaminerades kunskaper inte kan garanteras (Merchant,
2006). Det är av stor vikt att en organisation har ett välutvecklat styrsystem för att nå sina
övergripande mål och kunna förverkliga sin strategi (Simons, 1995b).
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Det nuvarande resursfördelningssystemet ger olika storlek på ekonomiska resurser beroende på
vilken typ och vilken inriktning utbildningen har. Till exempel är ersättningen för en
teknikstudent större än för en student som studerar en samhällsvetenskaplig utbildning
(Broström & Granfelt, 2017). Kritik har framförts då det gett incitament för lärosäten att
anpassa utbildningsutbudet utifrån behovet av kompetensförsörjning, som en följd av mycket
långtgående decentralisering (Regeringen, 2016). Även om det råder relativt stor frihet för
lärosätena att fördela dessa ekonomiska medel är det sällan prislapparna frångås i alltför stor
utsträckning. Risken för motstånd mot avvikelser från den externa fördelningsmodellen anses
vara för stor inom den egna organisationen (Broström & Granfelt, 2017).
Tagesson (2017) visar i sin artikel att olika fördelning av resurser vid universitet skapar olika
förutsättningar. Det skiljer sig bland annat hur många kurser en lärare måste hålla vid sidan av
forskningen för att fylla upp sin tjänst. Det innebär att lärare måste hålla igång fler kurser
samtidigt vilket ger mindre tid till varje kurs. Tagesson (2017) skriver även att bristande
resurser kan leda till att engagerade lärare arbetar på sin fritid på bekostnad av egen
återhämtning. Det kan i förlängningen leda till försämrad undervisningskvalitet.
Det går inte att frångå att produkten i form av undervisning av hög kvalitet påverkas av insatsen
i form av resurser (Anthony, Govindarajan, Hartman, Kraus & Nilsson, 2015). Insatsen i form
av resurser kan skapa olika förutsättningarna att uppnå hög kvalitet i undervisningen och på de
examinerade studenternas kunskaper. Det är även viktigt att använda tillgängliga resurser på ett
effektivt sätt för att kunna skapa högsta möjliga kvalitet i undervisningen.

1.2 Forskningsfrågor
Trots kritik mot- och debatten kring dagens resursfördelningssystem, återstår ett forskningsgap
gällande lärarnas egen uppfattning om denna resursfördelning och dess påverkan på
undervisningskvaliteten. Den här insikten i kombination med ovanstående
problemformulering, mynnar ut i studiens forskningsfrågor:
• Hur påverkas undervisningskvaliteten inom högre utbildning av ett prestationsbaserat
resursfördelningssystem?
• Under vilka förutsättningar kan undervisningen få högre (lägre) kvalitet vid en större
(mindre) tilldelning ekonomiska resurser?

1.3 Syfte
Med denna studie vill författarna skapa en djupare förståelse för hur ett prestationsbaserat
resursfördelningssystem kan påverka undervisningskvaliteten vid ett svenskt lärosäte för högre
utbildning. Syftet med studien är även att analysera förhållandet mellan ekonomisk
resurstilldelning och undervisningskvalitet.
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2 RESURSFÖRDELNINGSSYSTEMET
I
kapitlet
presenteras
och
beskrivs
det
nuvarande
prestationsbaserade
resursfördelningssystemet för högre utbildning i Sverige. I kapitlet redovisas även de gällande
fördelningsbeloppen avseende universitet och högskolor. Vidare redovisas Luleå tekniska
universitets interna fördelning.

2.1 1993 års högskolereform
I början på 1990-talet ändrades högskolereformen i Sverige som en följd av ändrade krav och
förväntningar på högskolesektorn. Regeringen ville öka effektiviteten genom att frigöra
resurser från administration till forskning och utbildning. Regeringen ville även förbättra
högskolans förutsättningar att bidra till bättre ekonomisk tillväxt och förbättrad konkurrenskraft
(Fritzell, 1998). Den nya högskolereformen hade för avsikt att:
• Fördela resurserna mellan utbildningssektorerna på ett sätt att det bidrar till att stimulera
utveckling och tillväxt samt möta det aktuella samhället och arbetsmarknaden.
• Styra resurserna till de högskolor och institutioner som lyckats bäst med undervisningen
för att bibehålla god kvalitet i undervisningen samt fördela resurserna baserat på hur
många som examineras.
• Genom decentralisering, ge högskolorna större frihet att själva bestämma hur resurserna
ska disponeras och hur mål ska nås. Högskolorna ska även ges frihet att utveckla sina
antagningssystem för att ta hänsyn till studenternas möjligheter att klara utbildningen.

2.2 Princip för fördelning av resurser
Regering och Riksdag är de som har det övergripande ansvaret för universitets- och
högskoleutbildning samt forskning i Sverige. De bestämmer mål, riktlinjer och hur resurser ska
fördelas för universitets- och högskolestudier. Regeringens mål med resursfördelningen är att
stödja lärosätenas möjligheter att möta Sveriges samhällsutmaningar (Regeringen, 2016).
Resursfördelningen går till så att respektive statligt lärosäte tilldelas ett ramanslag för
utbildningen (Fritzell, 1998). Anslaget skall täcka alla kostnader som uppstår i verksamheten,
även lokal- och lånekostnader för anläggningstillgångar. I anslaget finns utrymme för
löneökningar vars storlek anges explicit i varje enskild budgetproposition. Inom dessa
ramutrymmen får lärosäten sedan träffa de anställdas löneavtal och se till att övriga kostnader
täcks (ibid.).

2.3 Prestationsbaserad resursfördelning
Grundutbildningens anslag består av ett takbelopp och i de flesta fall ett belopp som har för
avsikt att täcka de särskilda åtaganden som lärosätet har. Vid budgetårets slut ska universitetet,
inom ramen för takbeloppet, räkna ihop den sammanlagda ersättningen för sina registrerade
studenter och de helårsprestationer som dessa åstadkommit. Riksdagen fastställer inför varje
budgetår de belopp som gäller för per capita ersättningar inom varje utbildningsområde. Varje
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månad betalas grundutbildningsanslaget ut till universitetet med en tolftedel. Samtliga anslag
avräknas till universitetets räntebärande konto i Riksgäldskontoret vid varje månadsutbetalning.
Det innebär att universitetets anslagsintäkter är skilda från deras kostnader.
Anslagsbelastningen, det vill säga intäkterna till utbildningen, kan fastställas först när antalet
studenter och prestationer redovisats vid budgetårets slut. (Fritzell, 1998)

2.3.1 Fördelningsbelopp 2018
I regleringsbrevet (Regb) för budgetåret 2018 avseende universitet och högskolor, framgår
vilken ersättning ett universitet får för en helårsstudent och en helårsprestation
(Utrikesdepartementet, 2017). Luleå tekniska universitet (LTU) fördelar sedan den ersättningen
internt (Luleå tekniska universitet, 2018). Fördelningsbeloppen som är aktuella för år 2018
presenteras nedan i tabell 2.1.
TABELL 2.1: Fördelningsbelopp 2018
Helårsstudent (kr) Helårsprestation (kr)
Utbildningsområde
Regb

LTU

Regb

LTU

Samhälle

31 884

26 889

20 777

17 523

Teknik

54 367

45 850

45 849

38 667

Det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet och det tekniska utbildningsområdet är de
utbildningsområden som är aktuella för studien. Tabell 2.1 visar att den interna fördelningen
vid Luleå tekniska universitet skiljer sig från den regionala fördelningen. Den skillnaden
förklaras av att delar av ersättningen går till gemensamma ändamål inom universitetet och dess
institutioner.
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3 TEORETISK REFERENSRAM
I kapitlet presenteras den teoretiska referensramen med utgångspunkt i tidigare forskning.
Teorier och tidigare forskning som ligger till grund för den teoretiska referensramen är
strategisk styrning, professionsteori, prestationsbaserad styrning och kvalitet i undervisning.
Dessa sammanfattas avslutningsvis i den modell som kommer att tillämpas i analysen av
studiens resultat.

3.1 Strategisk styrning
Robert Simons modell, Styrningens hävstänger (Levers of Control), används för att beskriva
ekonomisk styrning. I modellens kärna (figur 3.1) finns organisationens strategi för att
konkurrera och positionera sig gentemot andra organisationer. I nästa nivå presenteras fyra
olika styrsystem som ska övervaka kärnvärderingar, risker som skall undvikas, strategiska
osäkerheter och kritiska prestationsvariabler (Simons, 1995a). Styrsystemen utformas av
ledningen och beskriver hur de anställda ska handla och agera. Det är av stor vikt att en
organisation har ett välutvecklat styrsystem för att nå sina övergripande mål och kunna tillämpa
sin strategi (Merchant, 2006).

Figur 3.1: Robert Simons modell för strategisk styrning
Anpassad efter Simons (1994).
•
•
•
•

Värderingssystem ska sätta ramen för de grundläggande värderingarna.
Gränsskapande system beskriver på vilka grunder de anställda får agera. Det styrs av
regler och riktlinjer som uppförandekoder och strategiska planeringssystem.
Diagnostiska styrsystem övervakar organisatoriska resultat och avvikelser utifrån
förutbestämda standarder och värden på kritiska variabler samt mäter verksamheten.
Interaktiva styrsystem innehåller formella system vars funktion är att dela viktig
information på ett enkelt sätt inom organisationen för att vara fortsatt innovativa och
kreativa. I en mindre organisation är det lättare för ledningen att ha god kontakt med
sina anställda och utforska nya hot och möjligheter, medan det i en större organisation
blir mer komplext.
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Värderingssystem och interaktiva styrsystem beskrivs som gasen i modellen. De är de
innovativa och inspirerande krafterna. Vidare beskriver Simons (1994) gränsskapande system
och diagnostiska styrsystem som bromsen i modellen som säkerställer att ramarna inte
överskrids och att målen uppfylls. Tillsammans styr dessa fyra system de anställdas handlingar
samtidigt som de stödjer kreativitet och innovation. Det är först när systemen samspelar som
organisationens strategiska mål kan uppfyllas (Simons, 1995b). På samma sätt fungerar
samspelet vid ett universitet. Alla delar har en viktig separat funktion men är beroende av
varandra för att nå upp till de målsättningar och den vision som organisationen har. Vidare är
det viktigt att ha kontroll över de anställda och samtidigt uppmuntra till innovation, egna tankar
och idéer.

3.1.1 Professionsteori
Professioner är yrkesgrupper som fyller en viktig funktion i samhället. Yrkesgruppen innehåller
främst individer från medelklassen. De strävar efter att vara företrädare för ett specifikt område
av kompetens och skicklighet (Evetts, 2003). Historiskt har professionens kompetenser varit
förknippad med högre studier vid universitet (Brante, 2009). Den kopplingen är idag inte lika
stark i och med att fler yrkesutbildningar trätt fram samt andra sätt att inhämta specifik
yrkesskicklighet. Det har uppstått ökad press och ansvarighet för användandet av ekonomiska
medel inom offentlig sektor (Evetts, 2003). Förväntningarna och kraven från samhället på vad
de får för betalade skattepengar har ökat. Vidare menar Evetts (2003) att till exempel lärare är
självstyrda och självmotiverade. Målet är att på ett effektivt sätt verka för allmänhetens bästa.
Lärare agerar utifrån vad som är allmänt accepterat inom organisationen och professionen. De
följer en stark yrkesetik och håller sig inom de ramar som finns för professionen. Denna
indirekta interna styrning gör att det inte behövs någon yttre kontroll (Brante, 2009). Presteras
det i enlighet med riktlinjerna blir belöningen framsteg i karriären och ökad aktning från
kollegor. Professionen är beroende av en stark efterfråga och förtroende för deras
expertkunskaper. Ett sätt för en profession att försvara sin status är att etablera inträdeshinder
till professionen i form av utbildning, titlar, licenser med mera. Brante (2009) skriver även om
kritik mot monopolisering av sektorer på arbetsmarknaden. Det handlar då inte om altruism
utan en möjlighet för professionen att öka sina egna belöningar på andras bekostnad.
Brante (2009) antyder att lärare är en semiprofession. En semiprofession skiljer sig från en
klassisk profession i några avseenden vilket presenteras i tabell 3.1. Författarna vill understryka
att en lärare som undervisar vid ett universitet inte nödvändigtvis måste ha genomgått en
lärarutbildning.
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TABELL 3.1: Jämförelse professioner
Klassisk profession

Semiprofession

Tillhör medelklassen

Tillhör mellan medelklassen

Mer autonoma och mindre styrda och
kontrollerade

Mindre autonoma och mer styrda och
kontrollerade

Organiserade i traditionella fackförbund i låg Organiserade i traditionella fackförbund i
utsträckning
hög utsträckning
Få klassiska professioner

Fler semiprofessioner

Specialiserad utbildning

Inte lika specialiserad utbildning
Källa: Brante (2009)

Vidare menar Brante (2009) att semiprofessioner oftast tillhör offentlig sektor. De förväntas
inte erhålla höga samhälleliga belöningar i form av löner och status. Föreställningen om
altruistiska motiv till deltagande i professionen i form av ett kall kan då försvaras. Det finns
skillnader mellan vad en lärare är i allmänhet och vad en lärare är i synnerhet. Lärare och
personer som undervisar vid ett universitet passar kanske inte in i definitionen av en
semiprofession eller i definitionen av en renodlad lärare fullt ut. Däremot är det som Brante
(2009) lyfter fram om professioner inom offentlig sektor intressant och applicerbart för denna
studie.

3.1.2 Prestationsbaserad styrning
Genom att mäta en utförd prestation går det att styra utföraren mot ett önskat resultat.
Prestationsmåttet ska kopplas till incitament eller bestraffningar som värderas eller som vill
undvikas av utföraren. Incitamenten eller bestraffningarna kan vara kopplade mot antingen
inre- eller yttre motivation. Eftersom utföraren agerar i riktning mot incitamenten/
bestraffningarna medför det att prestationsmåttet får en viktig motiverande och
beslutsinfluerande roll. Framtagandet av ett prestationsmått är viktigt för att få rätt styreffekt
(Merchant, 2006). Chan (2015) visar i sin studie på hur prestationsbaserad styrning av
universitet i Kanada fick misslyckad styreffekt. Anledningen var att belöningen var för låg för
att motivera till förbättringar. Dessutom var måttet inte påverkbart på den nivå där det skulle
vara motiverande. Misstag vid framtagandet av prestationsmåttet kan leda till oönskade
ageranden av utföraren. Kortsiktigt tänkande och manipulation av den data som ska utvärderas
är exempel på ett sådant agerande (Merchant, 2006; Anthony et al., 2015). Val av ett felaktigt
prestationsmått som inte passar organisationen och dess individer kan ha samma negativa
effekter.
Genom att involvera de som ska styras i utformningen av prestationsmåttet, får måttet högre
kvalitet (Groen, Wilderom & Wouters, 2017). När de som ska styras är med och utformar
prestationsmåttet ökar deras känsla av kontroll. Deras motivation ökar om de känner att de har
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kontroll att påverka resultatet i efterfrågad och önskad riktning. Miao, Evans & Li (2017) menar
att det är viktigt att den organisatoriska rättvisan uppfattas som hög. Fördelningen av
ersättningar eller belöningar måste uppfattas som rättvis. Då kan prestationsmått ha en
motiverande effekt till förbättring av de egna färdigheterna för att matcha de som presterar bäst.
Ifall uppfattning av rättvisa saknas kan det leda till opportunism bland de som blir styrda av
måttet.
Kallio & Kallio (2014) gjorde en enkätstudie på hur professorer och lärare påverkas av det
prestationsbaserade styrsystemet som används i Finland. Totalt deltog 966 personer i
enkätstudien vilket motsvarade en svarsfrekvens på 33,6% av de tillfrågade. Av resultatet
framgick att påverkan av det prestationsbaserade styrsystemet till stor del var negativt. Väldigt
få var nöjda med systemet och upplevde att det var viktigare att producera mycket oavsett vilken
kvalitet som levererades. Det ledde till minskad inre motivation. Pressen att producera så
mycket som möjligt riskerar att tränga undan tid för bland annat grundlig datainsamling och
undervisning (ibid.). Det kan möjligen inträffa på ett svenskt universitet där liknande
prestationsbaserad styrning av forskning tillämpas. Ett annat problem som kom fram i studien
var att systemet skapade incitament för individer att åka snålskjuts på andra (ibid.). En individ
struntade i att gå på möten och andra gemensamma aktiviteter för att producera vetenskapliga
artiklar och åka på kongresser.

3.2 Kvalitet i undervisning
Daunorienë & Þekevièienë (2012) visar i sin studie på kostnader som är förknippade med
kvalitet i högre utbildningar. Enligt artikelförfattarna finns det några förutsättningar för att det
ska vara möjligt att hålla kvalitet i utbildningen:
• Tid till förberedelser av undervisning. Genom att förbereda undervisningsmaterial väl
går det att undkomma kostnader förknippade med förseningar av materialet.
• Genom att värdera och utvärdera sin arbetsbelastning kan kostnaderna förknippade
med misstag minskas vid tidsplanering och arbetsberedning.
• Förbereda undervisningen och förnya undervisningsmaterial minskar kostnaderna
förknippade med omprövande av studenternas kunskaper efter misslyckande.
Fritzell (1998) menar att kvalitet i undervisningen speglas i de krav som ställs på studenten för
att få godkänt i enstaka kurser och delmoment. Även Ojala & Vartiainen (2008) menar att
kvalitet i undervisningen är hur väl studenterna når upp till en kurs- eller ett programs
lärandemål. Kvalitet i undervisning i högre utbildning är starkt kopplat mot den interaktiva
undervisningsprocessen. Alla deltagare i processen är viktiga (ibid.). Med andra ord är
interaktionen i klassrummet essentiell för helhetsbilden och effekten av undervisningen.
Misslyckande att hålla kvalitet i utbildningen kan enligt Daunorienë & Þekevièienë (2012) leda
till minskat anseende hos studenterna och minskade inkomster för universitet. Liknande effekt
på universitetets inkomst kan möjligen inträffa vid svenska universitet med anledning av det
rådande resursfördelningssystemet som till del är baserat på helårsstudenter.
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Sagnak, Ada, Kazancoglu & Tayaksi (2017) lyfter fram att framgångsfaktorer för kvalitet i
utbildning är beroende av erfarna och kompetenta lärare. De kommer också fram till att det är
viktigt att den teoretiska utbildningen alterneras med praktisk tillämpning.

3.3 Sammanfattning av den teoretiska referensramen

Figur 3.2: Modifiering och tillämpning av Robert Simons modell.
Författarnas egen modifiering och tillämpning av Robert Simons modell innehåller följande
byggstenar; professionens värderingar, professionens gränser, interaktiva styrsystem och
prestationsbaserad styrning. Tillsammans ska de skapa god kvalitet i undervisningen och bidra
till en hög genomströmning vid universitetet. Professionsteorin förklarar den yrkesetik och
yrkesstolthet som ligger till grund för lärares värderingar och agerande inom professionen.
Universiteten är även beroende av alla de interna relationerna mellan lärare, utbildningsledare,
examinatorer, rektor och andra ansvariga för att föra arbetet framåt mot organisationens mål
och vision. Det sker i de interaktiva styrsystemen. Den prestationsbaserade styrningen sker i
form av ekonomisk ersättning som universitet får baserat på antalet examinerade och godkända
studenter.
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4 VETENSKAPLIG METOD
I kapitlet presenteras den metod och det tillvägagångssätt som tillämpas i studien för att uppnå
syftet och besvara forskningsfrågorna. Metoden syftar till att eftersträva pålitlighet och
tillförlitlighet för att andra forskare skall kunna uppnå trovärdiga resultat vid genomförande
av en liknande studie.

4.1 Vetenskapsteoretiskt ställningstagande
En ansats för den här studien är att skapa förståelse för lärarnas situation och orsak till handling.
Författarnas uppfattning är en social värld baserad på dessa individers agerande. Kvalitet i
undervisningen är en produkt av lärarnas agerande. Hur lärarnas agerande och kvaliteten i
undervisningen påverkas av ett prestationsbaserat resursfördelningssystem är ännu ett
outforskat område. Huvudsyftet är att skapa en djupare förståelse varför nyckelelementen blir
individernas tankar och beteende. Eftersom studien är av tolkande karaktär och förståelse är
centralt får författarnas vetenskapliga ställningstagande ett konstruktionistiskt inslag (David &
Sutton, 2016).

4.2 Litteraturundersökning
Studiens sekundärdata baserades på vetenskapliga artiklar inom ämnet, hämtade från databaser
som Scopus, Google Scholar och Business Source Premier. Även litteratur från tidigare
kursböcker och ur universitetsbibliotekets arkiv har använts. Fokus låg på att hitta
vetenskapliga artiklar som varit “peer reviewed”. Sökord som använts är: kvalitet, högre
utbildning, strategisk styrning, prestationsbaserad styrning, profession samt resurser.
Internetkällor som tidningsartiklar och rapporter användes för att hitta brännpunkterna i
debatten vid framtagandet av problemformuleringen i studien.

4.3 Undersökningsdesign
Studiens syfte var att skapa en djupare förståelse för hur ett prestationsbaserat
resursfördelningssystem kan påverka undervisningskvaliteten vid ett svenskt lärosäte. Syftet
med studien var även att analysera förhållandet mellan ekonomisk resursfördelning och
undervisningskvalitet. För att förklara det tillämpades en kvalitativ fallstudie med personliga
intervjuer som grund. Efter den första datainsamlingen kunde författarna se att Simons (1995a)
modell för Styrningens hävstänger samt professionsteorin kunde vara lämpliga för studien. Det
medförde viss modifikation av metoden och tillvägagångssättet för studien. Det för att kunna
applicera och använda teorierna på bästa tänkbara sätt. För att ha god tillgänglighet till
intervjupersoner valde författarna att göra en fallstudie på Luleå tekniska universitet. Luleå
tekniska universitet var även ett lämpligt fall eftersom att de har flera olika program och
utbildningar. Därav kunde även utbildningsområden med skild resurstilldelning undersökas.
Vidare valde författarna att göra kvalitativa intervjuer med lärare på universitetet för att skapa
en djupare förståelse kring det som studien hade för avsikt att undersöka.
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4.3.1 Fallstudie
Luleå tekniska universitet är ett universitet med kompetens inom många forskningsområden.
Idag består det av 1 600 anställda och 15 000 studenter. Universitetet erbjuder utbildningar
inom teknik, ekonomi, samhälle, hälsa, media, musik och lärarutbildningar, totalt 130 olika
program (Luleå tekniska universitet, 2017a). Jacobsen (2002) menar att en fallstudie lämpar sig
bra när forskaren vill ha en djupare förståelse för något, när studien har som syfte att utveckla
nya teorier och när forskaren vill ha mer och djupare kunskap om det ämne som studien berör.

4.3.2 Urval av intervjupersoner
Studiens resultat baserades på personliga intervjuer med sju selektivt utvalda lärare som hade
mellan 5-25 års erfarenhet av undervisning vid Luleå tekniska universitet. Motiveringen till
författarnas selektiva urval var personer inom studiens avgränsning som har viss kännedom om
det prestationsbaserade resursfördelningssystemet. Vidare skulle de utvalda intervjupersonerna
undervisa eller ha undervisat eftersom att det är i mötet mellan läraren och studenten som
författarna vill undersöka huruvida skilda storlek på resurser påverkar kvaliteten i
undervisningen. Vidare riktade sig studien till lärare inom det tekniska- och
samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Det för att teknisk undervisning generellt sett får en
större ekonomisk resursfördelning än undervisning i ett samhällsvetenskapligt
utbildningsområde. Av de sju intervjupersonerna som valdes var två av dem
huvudutbildningsledare. De två valdes för deras kännedom och roll inom den interna
fördelningen av ekonomiska resurser vid Luleå tekniska universitet. Intervjupersonerna är
anonyma i denna studie då en del av intervjufrågorna kan uppfattas som känsliga. Vilka titlar
intervjupersonerna har och om de är professorer, lektorer, forskare eller något annat utelämnas
i studien för att ytterligare försöka behålla intervjupersonernas anonymitet. Däremot anser
författarna att återgivandet av vilket ansvarsområde lärarna har underlättar för förståelsen av
studien vid presentationen av studiens resultat.

4.3.3 Kvalitativa intervjuer
Kvalitativ forskning har ord som det centrala att analysera till skillnad från kvantitativ forskning
som syftar till att analysera kvantitativa data (David & Sutton, 2016). Geografisk närhet till de
som ska intervjuas ökar författarnas möjlighet att vara flexibla mot intervjupersonens önskemål
om tidpunkt och plats för intervjun, vilket kan reducera frånfallet av viktiga intervjupersoner.
Intervjuerna kan då hållas i en miljö som är känd för intervjupersonerna vilket ökar
möjligheterna att skapa en trygg intervju (David & Sutton, 2016). En känd miljö kan också öka
möjligheterna att få fram valida data. Personliga intervjuer möjliggör tolkning av
intervjupersonernas reaktioner och ansiktsuttryck och kan vara till hjälp vid analysen av deras
svar.
Författarna utformade två olika intervjuguider baserat på om det var en lärare/examinator eller
(huvud)utbildningsledare som intervjuades. Det för att få ut så mycket information som möjligt
baserat på intervjupersonernas kunskapsområden. Intervjuguiden tematiserades utifrån ämnet
och det som författarna hade för avsikt att undersöka. Intervjufrågorna utformades för att vara
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av semistrukturerad karaktär eftersom att svar på en specifik frågeställning efterfrågades.
Frågorna gav utrymme för öppna svar från de intervjuade men inom ämnets ramar. Utformandet
av många öppna frågor gjordes med avsikt att få en bredd och ökad djupförståelse.
Inledningsvis utformades bakgrundsfrågor för att skapa en uppfattning om intervjupersonen
och lära känna varandra. Därefter ställdes frågor kring det prestationsbaserade
resursfördelningssystemet, examination och kvalitet i undervisningen. I examinations avsnittet
ingick även Case-frågor i form av ett förutbestämt scenario, med förväntningar om egna
reflektioner från intervjupersonerna. I slutet av intervjuguiden kompletterade författarna med
stödfrågor som kunde användas för att få mer utvecklade svar. Utöver svar på intervjufrågorna
gav intervjupersonerna även författarna viktig bakgrundsfakta om universitetet och dess
organisation.
Innan själva intervjuerna ägde rum, gjordes en pilotintervju för att testa frågornas relevans och
funktion. Fel frågor leder till fel svar och först när dessa frågor sätts i bruk kan det upptäckas
(David & Sutton, 2016). Pilotintervjun resulterade i att en fråga ströks helt då den inte uppfyllde
sitt syfte i intervjuguiden. Ett fåtal frågor omformulerades för att bli mer specifika och gå att
koppla till de forskningsfrågor som studien avser att besvara. Eftersom att många frågor var
formulerade för öppna svar, förekom det att efterföljande frågor besvarades i tidigare frågor.
Författarna valde att läsa upp dessa frågor ändå för att få bekräftat av intervjupersonen att
tidigare svar tolkats rätt. Det gjordes även för att ge utrymme för tillägg från intervjupersonen.
Allt eftersom kunde intervjuguiden modifieras ytterligare för ökad effektivitet och korrekthet.
Den färdigställda och korrigerade intervjuguiden för lärare respektive (huvud)utbildningsledare
återfinns i bilaga 1 och 2.

4.3.4 Dokumentstudie
Data för studien har även inhämtats via en dokumentstudie. Först och främst har dokumentdata
använts för att komplettera insamlad information från intervjupersonerna. Kompletteringen
avser information om Luleå tekniska universitets bakgrund och arbets- och beslutsordning.
Utöver det studerades interna dokument om universitetets fördelning av ekonomiska medel
efter tilldelning från staten (se tabell 2.1). Organisationsdokument är heterogena dokument som
kan vara av stor vikt för företagsekonomiska forskare (Bryman & Bell, 2017). Vid en fallstudie
kan skriftliga källor bidra till kunskap om bakgrund, tidigare beslut och handlingsinriktningar.

4.4 Analys av intervjudata
För att underlätta analysen transkriberades intervjuerna. Citat som kunde vara användbara vid
presentationen av studiens resultat dokumenterades. Intervjuerna var inspelade med en
mobiltelefon och raderades efter transkriberingen. Svaren antecknades även på dator under
intervjuns gång som säkerhetsåtgärd. Efter transkriberingen tilldelades lärarna en beteckning.
Beteckningen består av en titel, vilka utbildningsområden intervjupersonen undervisade inom
samt ett ordningsnummer. Varje individ benämns i studien efter det ansvarsområde som
kommer först i fallande ordning: huvudutbildningsledare, utbildningsledare, examinator eller
lärare. Den första intervjupersonen som undervisar inom utbildningsområdet
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samhällsvetenskap fick beteckningen Lärare S1. Den första utbildningsledaren som undervisar
i både samhällsvetenskap och teknik betecknades Utbildningsledare ST1.
TABELL 4.1: Intervjupersoner (n=7)
Ansvarsområde

Utbildningsområde Beteckning

Lärare

S

Lärare S1

Lärare

T

Lärare T1

Examinator

T

Examinator T1

Examinator

T

Examinator T2

Utbildningsledare

ST

Utbildningsledare ST1

Huvudutbildningsledare T

Huvudutbildningsledare T1

Huvudutbildningsledare ST

Huvudutbildningsledare ST1

När intervjudata hade delats in i koder, användes en färgkod som kopplades till
forskningsfrågorna. Svaren på intervjufrågorna som direkt svarade på̊ forskningsfrågorna
kodades med en lila och röd färg medan annan respons som behövde mer analys kodades med
grön färg. Användandet av kodning skapar goda förutsättningar för reducering av intervjudata
vilket underlättar för analysen (David & Sutton, 2016). När alla intervjusvar var indelade i
kodningsgrupper, påbörjades en djupanalys av resultatet. Likheter och skillnader ställdes mot
varandra för att se om insamlad intervjudata kunde förklaras av den teoretiska referensramen.
De mönster som kunde ses i analysen låg sen till grund för de slutsatser som presenterades i
studiens avslutande kapitel. Analysprocessen sammanfattas i figur 4.1.

Figur 4.1: Analysprocess

4.5 Pålitlighet och tillförlitlighet
Genom att sträva efter pålitlighet i studien kan ett tillförlitligt generaliserbart resultat uppnås
om studien skulle upprepas med samma förutsättningar, oavsett vem forskaren är. För att
försöka öka pålitligheten har författarna fokuserat på att vara tydliga och detaljerade för att i
största möjliga mån undvika tolkningsfel. Genom att var noggrann i framtagandet av
intervjufrågorna kan reliabiliteten (pålitligheten) stärkas (David & Sutton, 2016). Författarna
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testade frågorna mot en forskningserfaren person och genomförde även som ovan nämnt en
pilotintervju.
Tillförlitlighet innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan de teoretiska idéer som
utvecklas av forskaren och de observationer som denne gör (Bryman & Bell, 2017). En studie
kan innehålla information med hög pålitlighet men med en tillförlitlighet som brister om
studiens mätningar refererar till andra egenskaper eller begrepp än de som var tänkta att
observeras. Till tillförlitlighet hör att intervjufrågorna uppfattas på samma sätt oavsett vem
intervjupersonen är. Det förväntas uppnås genom att ha tillförlitlighet i åtanke under arbetets
gång och under utformandet av intervjufrågorna. Efter genomförandet av en pilotintervju kunde
ej relevanta frågor sållas bort och otydliga frågor omformuleras. Det är stärkande för studiens
tillförlitlighet och pålitlighet när styrkan och effekten av frågorna kunde testas i förväg. Valet
av Luleå tekniska universitet som fallstudie förväntades inte påverka studiens tillförlitlighet.
Författarna kunde inte se att något annat universitet kunde vara mer lämpligt för studien.
Stärkande för studiens tillförlitlighet är användandet av deltagarvalidering. Med det avses
möjligheten för deltagarna i studien att bekräfta att de uppfattats rätt vid till exempel en intervju
(ibid.). Deltagarvalidering användes i denna studie för att bekräfta att nyckeldata förståtts rätt.
Det användes inte genomgående i studien med motiveringen att det även finns en problematik
förknippad med deltagarvalidering. Problematiken kan ligga i att deltagarna censurerar
materialet i för stor grad.

4.6 Metodproblem
Genomförandet av denna studie ger en bild av hur prestationsbaserad resursfördelning påverkar
kvaliteten i undervisningen på just Luleå tekniska universitet. En kvalitativ fallstudie gör det
svårt att generalisera resultaten för hur det ser ut vid universiteten i stort vilket leder till en lägre
pålitlighet (Bryman & Bell, 2017). Användandet av intervjuer som metod vid insamling av data
medför en starkare tillförlitlighet men med en lägre pålitlighet som konsekvens.
Kvalitet i undervisning är ett komplext begrepp som inte helt lätt låter sig operationaliseras.
Problemet behandlades genom att det i den teoretiska referensramen togs med olika definitioner
och synvinklar på kvalitet i undervisning. Då kunde intervjupersonernas svar jämföras mot de
olika definitionerna och beskrivningarna. Båda författarna var närvarande vid samtliga
intervjuer för att ytterligare kunna fånga upp intervjupersonernas svar och göra en rättvis och
korrekt tolkning av dem. Båda författarna deltog även vid transkriberingen för att den skulle bli
så korrekt som möjligt. Det minskar risken att det uppstår små fel i transkriberingen vilket det
lättare kan göra om en individ gjort den ensam.
Även då båda författarna var närvarande vid intervjuerna finns en risk för tolkningsfel. För att
reducera den risken ytterligare använde författarna sig av blandade metoder även kallat
triangulering (David & Sutton, 2016). Dokumentstudien bidrar till att stärka tillförlitligheten på
delar av studiens resultat. Användandet av blandade metoder stärker inte automatiskt
tillförlitligheten utan kan ibland bara skapa extra arbete. Därför användes bara blandade
metoder för att stärka viktiga nyckeldata.
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Genom att fråga lärare om deras möjlighet att hålla kvalitet i undervisningen fanns det en risk
att svaren som erhölls inte var helt ärliga. Det ligger i lärarnas eget intresse att universitetet har
ett gott anseende hos studenter och övriga intressenter. Konsekvensen kan annars bli att färre
studenter söker sig till universitetet och sämre ekonomiska förutsättningar blir att vänta i
framtiden (Daunorienë & Þekevièienë, 2012). När lärarna är anonyma i studien reduceras den
risken ur deras aspekt. Däremot kvarstår risken avseende skyddandet av universitets anseende
och lärarnas arbetsplats eftersom fallet i studien är känt.
Läsaren ska kunna följa en röd tråd och själv bedöma om studien och dess resultat är
överförbara på andra universitet. Metodkapitlet i den här studien är bland annat till för att
redogöra för hur sammanställning av datamaterial och kodning stegvis har genomförts. Det gör
det lättare att backa en nivå ifall kontexten upplevs ha gått förlorad.
Konfirmering är ett viktigt begrepp för trovärdigheten för de presenterade resultaten i en
kvalitativ studie. Det måste gå att lita på att författarnas egna värderingar inte färgat resultatet
och slutsatserna (Bryman & Bell, 2017). Denna risk reducerades genom att båda författarna var
närvarande vid intervjuerna. Författarna strävade också efter att ställa sig på en neutral sida i
debatten om ämnet för studien.
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5 RESULTAT
I kapitlet presenteras Luleå tekniska universitet som organisation samt deras kvalitetsarbete.
Det i för att fördjupa läsarens kunskaper om det utvalda universitetet och för att stärka den
övriga information författarna fått av intervjupersonerna. Vidare presenteras viktiga resultat
från författarnas intervjuer med personer som undervisar eller har undervisat inom det tekniska
och/eller samhällsvetenskapliga utbildningsområdet.

5.1 Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet är en organisation där institutionerna är enskilda enheter som svarar
centralt inför rektor och nämnd gällande ekonomiska resultat. Tidigare år ägde ämnena själva
undervisningen och bestämde hur resurserna skulle fördelas. Idag är det institutionerna som
äger grundutbildningen och bestämmer hur resursfördelningen ska se ut. De har frihet att nyttja
resurserna som de vill eftersom att de har en separat ekonomi som förvaltas av
huvudutbildningsledaren på respektive institution. Institutionerna har olika tillvägagångssätt att
bemanna grundutbildningen. Bemanningen och fördelningen av timmar skiljer sig även
beroende på utbildningens ”prislapp” och moment.

5.1.1 Arbets- och beslutsordning
På Luleå tekniska universitet finns en framarbetad arbets- och beslutsordning.
Universitetsstyrelsen svarar inför regeringen. Det är universitetets högst beslutande organ. Här
sitter rektor, lärare- och studentrepresentanter samt åtta av regeringen särskilt utsedda
ledamöter (Luleå tekniska universitet, 2017b). De ska säkerställa att verksamheten bedrivs
effektivt och enligt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
De ska även se till att myndigheten nyttjar statens medel på rätt sätt (Luleå tekniska universitet,
2013). Rektorn ansvarar bland annat för att besluta om universitetets utbildningsutbud. På
universitetet finns även två fakultetsnämnder, den tekniska- och den filosofiska
fakultetsnämnden (Luleå tekniska universitet, 2014). De ansvarar för strategisk planering,
uppföljning och utvärdering av utbildningar samt kvalitetsbedömning. Prefekten har
utvärderings- och kvalitetsansvaret för utbildningen inom institutionen och ansvarar för
planering, samordning av utbildningen och utveckling. De är också ansvariga för att utveckla
en kreativ och stimulerande miljö för såväl studenter som anställda. Avdelningschefen leder
verksamheten inom den gällande avdelningen. Det innebär bland annat ansvar för lärarnas
kompetens och de resurser som finns för kursernas utveckling och genomförande.
Ämnesföreträdaren ansvarar främst för att leda ämnets utveckling avseende utbildning och
forskning och samverkan med omvärlden. Koordinatorn koordinerar och leder sådana
aktiviteter som berör förbättring, utveckling och uppföljning av program i samverkan med
utbildningsledaren. Det är koordinatorn som ska säkerställa högkvalitativ, rationell och
kostnadseffektiv undervisning.
Utöver sin lärarroll kan lärare vid Luleå tekniska universitet ha olika nivåer av ansvar för
undervisningen med avsikt att bibehålla det kvalitetsarbete som skolan arbetar med. En lärare
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kan till exempel vara examinator/kursansvarig för en kurs. Det ansvaret finns inte beskrivet i
Luleå tekniska universitets arbets- och beslutsordning men efter intervjuer med examinator och
kursansvarig kan författarna konstatera att dessa personer är särskilt utsedda lärare som beslutar
gällande betyg och ansvarar för kursens genomförande. En lärare kan även vara huvud- eller
utbildningsledare. Utbildningsledaren är en kontaktperson på aktuell institution gällande
utbildningsfrågor. Det är utbildningsledaren som driver det strategiska utvecklingsarbetet av
utbildningarna och ser till att effektivt utnyttja institutionens resurser och verka för samordning.
Huvudutbildningsledaren har det huvudsakliga ansvaret för ovan nämnt ansvarsområde.
Samtliga ansvariga inom institutionerna ansvarar för att systematisk säkerställa kvalitativt
arbete.

5.1.2 Kursvärdering- en kvalitetskontroll
I Högskolelagen (SFS 1992:1434) finner man att ”verksamheten skall avpassas så att en hög
kvalitet nås i utbildningen och forskningen” och att ”de tillgängliga resurserna ska utnyttjas
effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten” . Vidare står det att ”kvalitetsarbetet är
en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna. ”Studenterna skall ha
rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att
studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen” (Högskolelagen
1992; kap 1, 4 §).
I Högskoleförordningen (SFS 1993:100) framgår i avsnittet om Kursvärderingar att ”högskolan
skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina
erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan.
Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella
beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga
för studenterna” (kap 1, 14 §). En av Luleå tekniska universitets kvalitetskontroller är
studenternas kursvärderingar som samtliga ansvariga vid Luleå tekniska universitet tar på stort
allvar (Universitetskanslerämbetet, 2002). Det är ett sätt att engagera studenten i arbetet med
kvalitetsutveckling av kurserna. Det är här man för utvecklingen av kurserna framåt genom att
ta del att studenternas upplevelse. På så sätt får studenterna tycka till om sin utbildning vilket
går i linje med Högskolelagens uppmaning att studenter ska ha rätt till inflytande över
utbildningen. I studiens resultat kom det fram att kursvärderingarna fortfarande är en viktig del
av kvalitetsarbetet vid universitetet. Indikationer i en kursvärdering på att något är bra eller
dåligt med en kurs tas på stort allvar av kursansvarig samt (huvud)utbildningsledare. De
signalerna är viktiga att fånga upp för att kunna vidta åtgärder.

5.2 Kvalitet i undervisning
Intervjupersonerna tillfrågades vad de upplever kännetecknar kvalitet i undervisningen och hur
de upplever att deras möjligheter är att hålla den kvalitet som de önskar. Nedan presenteras
intervjupersonernas upplevelser.
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5.2.1 Kännetecken för kvalitet i undervisning
Samtliga intervjupersoner svarade att kvalitet i undervisningen är när studenterna når kursens
lärandemål. För att studenterna skall nå kursens lärandemål hade lärarna olika tillvägagångssätt
och metoder.
Examinator T2: “Vilka aktiviteter måste jag genomföra i kursen för att
studenten ska nå upp till lärandemålen. Vilken
examination ska jag göra som återspeglar förmågorna
i lärandemålen.”
Lärare S1: “De aktiviteter du gör hjälper studenterna att nå målen.”
Lärare S1: “Det som brukar ge bra effekt är mindre examinerande
inlämningsuppgifter under kursens gång.”
Andra viktiga faktorer var att studenterna utvecklades under sin studietid och att deras
kunskaper lever upp till de framtida arbetsgivarnas förväntningar. Examinator T1 lyfte även
upp att det var viktigt med kompetenta lärare som var väl förberedda och höll sig uppdaterade
inom sitt ämne.

5.2.2 Undervisningens kvalitet idag
Intervjupersonerna upplevde att det var svårast att få resurserna att räcka till i kurser med få
studenter. Upplevelsen var då att det blir svårare att hålla den kvalitet i undervisningen som de
önskar. Där var det ingen skillnad om läraren undervisade inom teknik eller
samhällsvetenskapligt utbildningsområde. En kurs med färre studenter tilldelas mindre resurser
i form av färre undervisningstimmar vilket bevisligen försvårar det för lärarna att hålla den
kvalitet i undervisningen som de önskar. Intervjupersonerna ansåg ändå att de höll god kvalitet
i sin undervisning överlag men att det ibland var tack vare mycket arbete på sin fritid.
Lärare T1: “I de kurser där det är få studenter så märks det mest när
det blir nedskärningar.”
Lärarna förberedde och uppdaterade i stor utsträckning gammalt undervisningsmaterial innan
varje undervisningstillfälle. Under perioder med hög belastning var det arbete på lärarnas fritid
som möjliggjorde det. Mängden arbete under perioder med högre belastning fick för en av
intervjupersonerna, konsekvenser på hälsan.
Lärare T1: “Första gången man ger en kurs brukar man aldrig hinna
det. Man har inte betalt för att göra allting så rejält som
det behövs första gången.”

18

Lärare S1: “Jag har lagt mycket mer tid på förberedelser än jag får ut
för det.”
Examinator T1 hann för de mesta med sina förberedelser inför undervisningen med undantag
för perioder med extra hög arbetsbelastning.
Examinator T1: “Vissa perioder kanske jag har 200% i mitt ark och
vissa går jag ner på 70%.”
Examinator T1: “Det är kanske det man inte alltid hinner. Det blir att
man plockar med sin pärm och går och det är inte bra
ur kvalitetssynpunkt.”
Det fanns stöd för att lärarna reflekterade över- och värderade sin arbetsbelastning vid sin
tidsplanering. De försökte tänka på lösningar för att parera hög arbetsbelastning längre fram i
tiden. Några intervjupersoner förklarade att förmågan att planera förbättrades när de blev mer
erfarna. Examinator T2 berättade dock att vid samarbete i en kurs med kollegor från andra
avdelningar kunde det ibland uppstå planeringsproblem. Upplevelsen var att vissa kollegor
tilldelades en diffus planering, något som gjorde det svårt att förlita sig på att få den hjälp som
behövdes.
Examinator T2: “Ska det vara en bra utbildning så måste jag veta att
den här läraren faktiskt har tid att vara med 50 timmar
i den här kursen.”
Examinator T2 hade en farhåga att en diffus planering av lärare kunde vara ett sätt för vissa
individer att slippa se att det fanns för lite tid och resurser.

5.3 Resursfördelning
Lärarna tilldelas resurser i form av timmar. Intervjupersonerna förstod och var olika insatta i
timmarnas koppling till ekonomiska resurser. De kände till att fördelningen av ekonomiska
resurser var olika beroende på vilket utbildningsområde som undervisningen tillhörde. En
återkommande uppfattning hos lärarna i intervjuerna var att löneökningar påverkade
tilldelningen av timmar. Ökade löner ger färre timmar för undervisning.
Huvudutbildningsledare T1 förklarade däremot att på dennes institution påverkades inte
tilldelningen av timmar av hur hög lön läraren har. En kurs tilldelas timmar efter vilket
resursbehov som kursen bedöms ha. Vidare menar Huvudutbildningsledare T1 att det kan vara
andra faktorer som påverkat nedskärningarna av timmar och därmed förklarade lärarnas
uppfattning.

5.3.1 Skillnad utbildningsområden
Utbildningsledare ST1 som undervisade inom både teknik- och samhällsutbildningsområdet
upplevde dock att kurserna hade lika stor resurstilldelning. Det förklarades med att de
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teknikkurser intervjupersonen undervisade i ofta innehöll färre studenter än samhällskurserna.
Därför blev tilldelningen av timmar likartade trots en högre tilldelning per student i
teknikutbildningsområdet. Samtliga intervjupersoner som enbart undervisade inom teknik
utbildningsområdet upplevde att det fanns en märkbar skillnad i resursfördelning mellan
utbildningsområdena. De upplevde att deras timmar precis räckte till deras undervisning. De
hade svårt att förstå att mindre resurser kunde räcka till.
Examinator T1: “Jag har väldigt svårt att förstå hur de klarar av att
genomföra bra utbildning.”
Examinator T2: “Personligen förstår jag inte hur de får det att gå ihop.”
Lärarna som undervisar inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet avundades de
ekonomiska resurserna som lärare inom teknik utbildningsområdet fick. Lärare S1 menade att
kvaliteten kunde höjas ytterligare i undervisningen om det fanns mer timmar att nyttja.
Framförallt kan mer tid läggas på kursutveckling och mer tidskrävande aktiviteter som ökar
studenternas inlärning. Examinator T2 bekräftade det men menar också att det ligger i lärarnas
natur att alltid vilja ha mer resurser. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda att det per
automatik blir bättre kvalitet i undervisningen. Enligt denne gäller det att använda resurserna
på ett smart sätt. I dagsläget handlar det om att hitta ett system som resulterar i så hög kvalitet
som möjligt med den del resurser som kursen tilldelas i form av timmar.

5.3.2 Omfördelning av tid
En intervjuperson berättade att vid enstaka tillfällen hade forskning prioriterats före
undervisning. Det var inget som eftersträvades men vid lönesamtal kunde det ibland
uppmuntras och antydas att det ska forskas mer. En annan intervjuperson berättade att i
undantagsfall kunde vissa av de timmar som tilldelades forskning, istället läggas på
undervisningen för att få det att gå ihop. När det är mycket att göra och tiden inte räcker till ska
inte studenterna behöva lida. Den förlorade forskningen fick istället arbetas tillbaka på fritiden
vid ett senare tillfälle. Vidare berättade denna intervjuperson att det fanns kollegor som inte
gjorde mer än vad timmarna räckte till. Det medförde att samma utbildningsmaterial och samma
examinationsform användes samt ytterst lite variation i kursen som helhet. Samma kurs fick
med andra ord gå igen på samma sätt som den alltid gjort.

5.4 Prestationsbaserad resursfördelning
Examinator T2 menade att det fanns en poäng med ett prestationsbaserat
resursfördelningssystem till universitet. Det ger motivation till både lärare och studenter att
studenterna ska klara lärandemålen. Det är viktigt att öka sin effektivitet för att få ut samma
resultat med mindre resursåtgång. Effektivisering är bra till en viss gräns. Studenterna ska
fortfarande komma ut på andra sidan med mer än bara ytlig kunskap. Utbildningsledare ST1
ansåg att ett prestationsbaserat resursfördelningssystem kan skapa incitament att hitta genvägar
för att examinera och godkänna fler studenter men att yrkesstoltheten hos lärare är för hög för
att det ska få någon effekt på universitetet. Vidare berättade Utbildningsledare ST1 att en
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tidigare anställd rektor uttryckt sig att genomströmningen måste öka successivt för att
universitetet hade dålig ekonomi. Intervjupersonens uppfattning var att det inte påverkade
lärarna. De behöll sina kravnivåer gentemot studenterna.

5.4.1 Examination
Intervjupersonerna fick under intervjuerna besvara Case-frågor som var kopplade mot den
prestationsbaserade resursfördelningen som universitet får. Resultatet av dessa Case-frågor
visar att ingen av intervjupersonerna kände sig pressade att godkänna och examinera studenter.
Lärare T1: “Det förekommer inte alls, vi rättar som vi vill.”
Lärare S1: “Generellt sett nej!”
Lärare S1 berättade dock att det en gång förekommit att de sänkt betygsnivåerna på en kurs i
efterhand. Anledningen var att nivån hade blivit satt för högt kopplat mot studenternas
inlärning. Studenterna var inte där lärarna uppfattade att de var. Lärare S1 förklarade att det var
i början av karriären och att ambitionsnivån nog var satt högre än lärandemålen på grund av
liten erfarenhet. Samtidigt kunde det inte uteslutas att studentunderlaget var lite sämre det året.
Det var osäkerheten på sin egen insats som lärare som motiverat valet till att sänka
betygsnivåerna och inte någon ekonomisk press.
Ingen av intervjupersonerna kände att det var viktigt att hitta en extra poäng när en student var
underkänd med liten marginal. Däremot gick de igenom de tentorna igen för att undersöka om
de gjort något fel i rättningen. Motivet var att de ville slippa extra arbete om studenten omprövar
resultatet. Tanken på extra arbete i samband med många underkända studenter var något som
oroade intervjupersonerna. De förklarade att de är ansvariga för hela kursen inklusive
omexamination och att även denna ska täckas in med de resurser som kursen är tilldelad.

5.4.2 Reaktion vid avvikande genomströmning
Intervjupersonerna sade att många underkända studenter på en kurs fick dem att reflektera
över ifall något brustit i deras undervisning. De förväntade sig även ett besök av
(huvud)utbildningsledaren eller prefekten. Intervjupersonerna berättar att det då skulle ske en
dialog mellan lärarna och (huvud)utbildningsledaren/prefekten om orsakerna till studenternas
resultat. Intervjupersonerna upplevde inte att de pressades att se till att fler godkändes. Däremot
finns det en ömsesidig vilja att hitta roten till problemet för att kunna åtgärda det. Det bekräftas
av Huvudutbildningsledare T1. De har inte för avsikt att sätta dit lärarna utan försöker istället
hitta orsaker och lösningar på problemet genom exempelvis extrainsatta resurser för att
förbättra kursen och i undantagsfall omplacering av läraren till en kurs som passar lärarens
kvaliteter bättre. Huvudutbildningsledare T1 sade att styrningseffekten av den
prestationsbaserade delen är indirekt. Det förklaras vidare med att ingen lärare borde trivas med
en låg genomströmning på sin kurs. Även om lärarens kurs inte påverkas ekonomiskt nästa år
vill läraren för sin egen skull förbättra undervisningen. Huvudutbildningsledare ST1 förklarade
att de inte styr eller påverkas av det prestationsbaserade resursfördelningssystemet på sin
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institution. De planerar istället för hur många studenter som de ska utbilda och den förväntade
genomströmningen på kurser och program. Lärarna och kurserna tilldelas sen resurser baserade
på de förväntningarna. Antalet studenter och genomströmningen kan avvika något år och då
kanske institutionen går minus men det tas igen på sikt. Huvudutbildningsledare ST1 menade
att mätningen på prestationer snarare fyller en viktig kontrollfunktion än en styrfunktion.
Intervjupersonerna fick väldigt sällan någon reaktion uppifrån om ovanligt många studenter
klarade kursen. Någon fick en klapp på axeln från utbildningsledaren efter en god
kursvärdering. Det som var synonymt för alla intervjupersoner var att de var självkritiska om
många studenter blev godkända. Lärarna frågade sig då om tentan varit för lätt, om det varit för
lite variation i kursen från tidigare år, sämre kvalitet på studenternas kunskaper med mera.
Examinator T1: “Då tänker jag att nu har jag haft för lätt tenta.”
Examinator T1: “Det ska vara en bra ribba, det ska vara en
ansträngning att ta sig över.”
Huvudutbildningsledare T1 tyckte att det var viktigt att även fånga upp kurser som haft hög
genomströmning. Ifall orsakerna till den höga genomströmningen var ökad kvalitet i
undervisning och kursinnehåll skulle det tas till vara på. Kanske kan det framgångsrika
kursupplägget appliceras på andra kurser.
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6 ANALYS OCH TOLKNING
I kapitlet analyseras insamlad intervjudata med den i kapitel tre framtagna analysmodellen
(figur 3.2). Den prestationsbaserade styrningens påverkan på kvalitet i undervisning är
essentiell för studien varför prestationsbaserad styrning är framlyft i modellen. Den
sammanvägda effekten på kvalitet i undervisning från de olika byggstenarna i modellen ska
analyseras utifrån insamlad intervjudata. Det analyseras även vilken påverkan den
prestationsbaserade styrningen har på den sammanvägda effekten.

6.1 Kvalitet i undervisning
Intervjupersonerna fick beskriva vad som är kvalitet i undervisningen för dem. Att få
studenterna att arbeta mot att nå lärandemålen och utvecklas under sin studietid ansågs vara
väldigt viktigt. Det går i linje med vad Fritzell (1998) och Ojala & Vartiainen (2008) skriver
om kvalitet i undervisning. Intrycket från intervjuerna är att det är viktigt för lärarna att
studenterna inte lämnar universitetet med bara ytlig kunskap. Något som även nämns i
intervjuerna är förhoppningen att studenternas kunskaper efter genomförd utbildning ska leva
upp till de framtida arbetsgivarnas förväntningar. Det kan förklaras av det Evetts (2003) skriver
om professioner och allmänhetens bästa. Kvalitet i undervisningen krävs för att inte skada
professionen och studenternas möjligheter på arbetsmarknaden. Intervjupersonernas tankar
tycks inte gå mot att universitetet kan tappa inkomster om kvaliteten i undervisningen inte är
hög nog. Det är en konsekvens som Daunorienë & Þekevièienë (2012) beskriver kan inträffa
om anseendet hos studenterna minskar. Anledningen att nämnda konsekvensen inte är det första
lärarna tänker på kan möjligen förklaras av det Brante (2009) skriver om altruistiska motiv till
deltagande i professionen. Yrket ses som ett kall och såväl professionens, studenternas och
allmänhetens intresse är i fokus.
För att lärarna ska kunna uppnå den kvalitet i undervisningen som de önskar fick de ibland
arbeta på sin fritid för att nå den målsättningen. Det blev mest arbete på fritiden när de
tilldelades mindre resurser till kurser med få studenter. Här skiljde det sig inte mellan lärare
inom teknik- och samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Det kunde i den här studien inte
hittas stöd för om lärare inom det ena eller andra utbildningsområdet arbetade mer på fritiden.
En möjlig förklaring till arbetet på fritiden kan vara altruistiska motiv och en stark arbetskultur
inom professionen (Brante, 2009; Evetts, 2003). Det kan även förklara fallet där en lärare tog
forskningstid för att lägga på studenterna.
Studiens resultat visar stöd för att lärarna hann förbereda sin undervisning och sitt material inför
varje lektion. De försökte även att reflektera över- och värdera sin arbetsbelastning vid sin
tidsplanering. Det stämmer med de förberedande åtgärder Daunorienë & Þekevièienë (2012)
skriver om som ska vara främjande för kvalitet i undervisning. Som tidigare nämnt blev
lösningen att arbeta på fritiden för att hinna med dessa aktiviteter när arbetsbelastningen var
hög. Även om de flesta situationer gick att parera med arbete på fritiden fanns det undantagsfall
där istället kvaliteten i undervisningen fick lida. En förklaring kan vara det värderingssystem
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som ligger till grund för lärarnas agerande inom professionen (Evetts, 2003; Simons, 1995b).
Med andra ord den drivkraft som finns inom lärarkåren för att bedriva bra utbildningar.
Sammanfattningsvis tyder resultatet av studien på att om undervisningen skulle tilldelas en
mindre mängd resurser, ser lärarna ändå till att den kvalitet de eftersträvar uppnås. De parerar
de mindre resurserna med arbete på fritiden. En tolkning är att om undervisningen tilldelas en
större mängd resurser, skulle resurserna i första hand gå till att minska lärarnas arbete på
fritiden. Men eftersom att lärarna drivs av en stark profession, kan ökade resurser också leda
till att mängden arbete på fritiden förblir oförändrat och att fler fördjupande moment läggs in i
kursen istället. Det i för att öka kvaliteten på undervisningen. Resultatet av studien visar ett
visst stöd för att kvaliteten i undervisningen skulle stiga med ökade resurser. En rimlig tolkning
är därför att en förutsättning för högre kvalitet kan vara att den kan uppnås utan att läraren ska
behöva arbeta på fritiden i den utsträckning som de gjort tidigare. Återhämtning är viktigt och
kan på lång sikt påverka kvaliteten på undervisningen. Även om en lärare tillhör en profession
med en stark yrkesstolthet som agerar altruistisk bör de ändå ha en rationell självbevarelsedrift.

6.2 Resursfördelning
Lärare på tekniksidan kunde med sin större resurstilldelning använda fler examinerande- och
praktiska moment genom hela kursen vilket de menar bidrar till att undvika ytinlärning och att
kunskaper ska falla bort i ett tidigt skede. Resultatet i studien visar stöd för det Sagnak, Ada,
Kazancoglu & Tayaksi (2017) skriver om praktisk tillämpning som kvalitetsfrämjande för
undervisningen. Det kan möjligen förklara varför lärarna strävar efter att använda sådana
moment i sin undervisning när möjlighet ges. På samhällssidan sågs en tendens av mer
traditionell undervisning med en examinerande tentamen i slutet av kursen. Det i brist på
resurser. Lärare på samhällssidan ville ha de resurser som de på tekniksidan hade för att kunna
förbättra kvaliteten i undervisningen ytterligare. Samhällssidans strävan efter mer resurser kan
möjligen förklaras av det Ojala & Vartiainen (2008) skriver om interaktion i undervisningen.
Genom tilldelning av mer resurser skulle möjligtvis interaktionen i undervisningen öka. Det
som resultat av införandet av mer studentaktiverande moment.
En intervjuperson berättade om kollegor som inte gjorde mer än vad timmarna räckte till. Utan
variation i undervisning, uppgifter och examinationsformer riskerar kvaliteten på de
examinerades kunskaper att sjunka. Studenterna kan ta genvägar och återanvända gammalt
material eftersom kursen ser likadan ut år efter år. Tolkningen av intervjupersonens svar är att
de kollegorna inte aktivt försökte manipulera genomströmningen. Det var snarare brist på
tilldelade timmar och en ovilja till arbete på fritiden. Eftersom dessa kollegor snarare är
undantagen som bekräftar regeln kan det ändå tänkas att arbete på fritiden hör till de
grundläggande värderingarna för professionen. Studenterna ska få en bra undervisning och
utbildning oavsett vad som krävs. Att sådant agerande hör till undantagen kan förklaras av det
Simons (1995b) skriver om värderingssystem och det Brante (2009) samt Evetts (2003) skriver
om värderingar och yrkesstolthet i professioner.
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6.3 Prestationsbaserad resursfördelning
Kritiken som grundar sig i att lärare kan pressas till att godkänna studenter som inte lever upp
till kravnivån för att få ekonomisk ersättning till universitetet, upplever författarna ingen
antydan till i denna fallstudie. Grunden till den insikten ligger till del i de svar som
intervjupersonerna lämnade på Case-frågorna som ställdes under intervjun. Studien visar på att
lärare inte pressas till att godkänna studenter eftersom att de arbetar i en profession där deras
yrkesstolthet gör att dom drivs av värderingar framför rationellt självintresse. Istället
underkänner de studenter som inte lever upp till kunskapsmålen. Därav äventyras inte nivån på
de examinerade och godkända studenternas kunskaper. Simons (1995a) värderings- och
gränsskapande system kan förklara det. Det är inte inom professionens tillåtna gränser att
släppa igenom studenter som inte uppnår lärandemålen. Lärarna håller sig inom de ramar som
finns för professionen precis som Brante (2009) skriver. Det ska då inte behövas någon yttre
kontroll och drivkraft i form av en prestationsbaserad styrning. Huvudutbildningsledare T1
bekräftar det genom att påpeka att påverkan av den prestationsbaserade styrningen är indirekt.
Lärarna vill ha hög genomströmning på sina kurser men det ska vara på grund av att de
genomfört en bra och kvalitativ undervisning. Det går även att bekräfta i svar från intervjuerna
med andra lärare. Svaren visade att lärarna blev självkritiska om det blev för många som blev
godkända på kursen. Lärarna frågade sig om examinationen varit för enkel eller variationen
från tidigare år varit för liten. Ojala & Vartiainens (2008) syn på att alla deltagare i den
interaktiva undervisningsprocessen är viktiga kan förklara att en allt för hög genomströmning
är orealistisk. Hög kvalitet i undervisningen garanterar inte hög genomströmning för det är inte
bara lärarnas insats som spelar roll. Studenterna måste göra sitt för att delta i undervisningen
och sträva efter att optimera sin inlärning. En tolkning är att lärarnas självkritik kan förklaras
av att de vill vara säkra på att de spelat sin roll. Deras insats ska ha medverkat till att studenterna
optimerat sin inlärning och inte tagit genvägar.
Resultatet i studien visar på hur (huvud)utbildningsledare samverkar med lärarna på ett
organisationsfrämjande sätt. (Huvud)utbildningsledare söker inte syndabockar om en kurs har
låg genomströmning. Genomströmningen är viktig men inte huvudsakligen ur ett ekonomiskt
perspektiv och lärarna behöver inte styras till att öka den. De undersöker istället roten till
problemet och försöker sätta in extra resurser där det behövs. Samtidigt eftersträvas det att ta
till vara på framgångskoncept från kurser med hög genomströmning. De här fynden från
studiens resultat stöds av det Simons (1995a) skriver om effektiva interaktiva styrsystem. En
viktig tolkning av studiens resultat är att alla aspekter av det interaktiva styrsystemet inte
behandlats i denna studie. Som nämnt i resultatkapitlet finns det fler aktörer som interagerar
med varandra för att kvaliteten på undervisningen ska hålla rätt nivå. En djupare genomgång
av alla interreaktioner skulle kunna bidra till en utförligare analys. Då skulle det interaktiva
styrsystems bidrag till förverkligandet av den övergripande strategin på universitetet bli
tydligare.
Resultatet i studien kunde inte påvisa att jakten på forskningsmeriter från enskilda individer
påverkade undervisningskvaliteten negativt. Samtidigt visar resultatet en antydan på att det kan
finnas individer vid universitetet som drivs av sådana incitament. Inom ramarna för den här
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studien kan det inte heller helt uteslutas att de effekter på kvalitet i undervisning som Kallio &
Kallio (2014) beskriver, inte förekommer vid universitetet. Anledningen till varför de mönstren
inte kan ses i denna studie kan vara studiernas olika karaktär. Fokus i denna studie ligger på det
prestationsbaserade resursfördelningssystemets påverkan på kvalitet i undervisningen. Kallio
& Kallio (2014) undersökte i sin studie effekterna av en prestationsbaserad styrning vid
universitet i stort. Deras kvantitativa metod kan också förklara deras möjlighet att generalisera
och se tydligare mönster.
Resultatet från studien tyder inte på några negativa effekter av den prestationsbaserade
styrningen när det gäller manipulation av data och kortsiktigt tänkande. Inte heller verkar det
spela någon roll om undervisningen tilldelas större eller mindre ekonomiska resurser. De
negativa effekterna som Anthony et al. (2015), Merchant (2006) och Miao, Evans & Li (2017)
beskriver kan inträffa vid prestationsbaserad styrning har inte påträffats i den här studien.
Sammanfattningsvis kan det möjligen förklaras av samspelet mellan byggstenarna i studiens
analysmodell (figur 3.2). Professionens värderingar i kombination med den bromsande
effekten av professionens gränser för agerande och ett fungerande interaktivt styrsystem skapar
synergieffekter. Synergieffekterna möjliggör för god kvalitet i undervisningen och reducerar
det prestationsbaserade resursfördelningssystemet till en stödjande kontrollfunktion. Även
resultatet av studien visar ett visst stöd för en prestationsbaserad resursfördelning som en
kontrollfunktion. Det går alltid att hålla ännu högre kvalitet i undervisningen. Hög kvalitet i
undervisningen måste dock vara försvarbar ur ett ekonomiskt och ett effektivitets perspektiv.
Det kan förklara att styreffekterna inte helt uteblir som på universiteten i Kanada (Chan, 2015).
Genomströmningen påverkar inte (huvud)utbildningsledare/lärare ur ett ekonomiskt perspektiv
men det sänder viktiga signaler på om några åtgärder behöver vidtas.
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7 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION
I kapitlet presenteras de slutsatser som studiens resultat och analys lett fram till. Slutsatserna
avser att besvara studiens två forskningsfrågor. Därefter kommer studiens praktiska och
teoretiska bidrag presenteras. Vidare kommer författarna ge sin synvinkel på resultatet och
ämnet för studien. Avslutningsvis kommer författarna lämna förslag på framtida forskning inom
ämnet för studien.

7.1 Slutsatser
Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för hur ett prestationsbaserat
resursfördelningssystem kan påverka undervisningskvaliteten vid ett svenskt lärosäte för högre
utbildning. Lärare vid universitet verkar ha kvalitet i undervisningen och studenternas bästa i
fokus. De ställs inför situationer där de har knappa resurser för att genomföra undervisning med
den kvalitet som de önskar. För att kunna uppnå den kvalitet i undervisningen som de
eftersträvar arbetar de mycket på sin fritid. Även om de känner till den prestationsbaserade
resursfördelningen till universitet låter de sig inte påverkas vid examinationer och rättning av
tentor. Förklaringen till lärares agerande kan finnas i de värderingar och den arbetskultur som
råder inom professionen. Den prestationsbaserade fördelningen av resurser till universitet
verkar inte användas som styrning internt mot lärare. Istället används det som en
kontrollfunktion för att initiera dialoger om åtgärder och förbättringar i undervisningen. Med
bakgrund av analysen och ovanstående blir en av studiens slutsatser:
Resultatet av studien indikerar att undervisningskvaliteten inom högre utbildning inte påverkas
i någon nämnvärd utsträckning av ett prestationsbaserat resursfördelningssystem.
Ett annat syfte med studien var att besvara under vilka förutsättningar undervisningen kan få
högre (lägre) kvalitet vid en större (mindre) tilldelning ekonomiska resurser. Lärare ställs inför
valet av ingående aktiviteter i undervisningen vid tilldelning av mindre resurser. En rimlig
tolkning kan vara att kvaliteten i undervisningen då kan nedgå till viss del. Lärare verkar dock
parera bristande resurser med att arbeta på sin fritid, varför det inte går att identifiera denna
effekt. Mer resurser borde rimligtvis leda till fler moment i undervisningen för att fördjupa
kunskapen och därmed öka kvaliteten i undervisningen. Men eftersom många lärare arbetar på
fritiden kan ytterligare resurser istället användas till att minska det extra arbetet. Resultatet i
studien visar ett visst stöd för att kvaliteten i undervisningen kommer att stiga med en större
tilldelning ekonomiska resurser. Med bakgrund av analysen och ovanstående blir en av studiens
slutsatser:
En förutsättning för att större tilldelning ekonomiska resurser kan leda till högre kvalitet i
undervisningen kan vara att lärare inte behöver arbeta på sin fritid i samma utsträckning som
tidigare. Det eftersom lärares återhämtning på lång sikt kan påverka kvaliteten i
undervisningen.
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7.2 Diskussion
Resultatet av studien skapar ökad förståelse för hur ett prestationsbaserat
resursfördelningssystem påverkar undervisningskvaliteten inom högre utbildning vid ett
svenskt lärosäte. Den praktiska nyttan ligger i den förståelse som fås om effekterna
som prestationsstyrning har på lärare vid ett universitet. Den kunskapen kan vara viktig vid
framtagning av nya och utvärdering av gamla resursfördelningssystem. Det är även intressant
kunskap för de som försöker styra en profession med stark yrkesstolthet på prestationer.
Samtidigt måste det noteras att det i den här studien fokuserats på lärares uppfattning. Det kan
med andra ord finnas andra uppfattningar som då inte gjort sig till tals.
Författarna ställer sig själva frågande om ett resursfördelningssystem till del baserat på
prestationer är lämpligt för en profession av den karaktären. De prestationer som ska mätas bör
inte vara på genomströmning av godkända och examinerade studenter för att få önskad verkan
på universitetslärare. Större fokus bör istället läggas på prestationsmått som omfattar kvalitet
och tilltro till att lärare vid universitet är självdrivande i frågan om kvalitet i undervisningen.
Samtidigt tycker författarna att användandet av ett genomströmningsmått som en funktion för
egenkontroll vid universiteten är motiverat. Det går då att ta till vara på signaler på både hög
och låg genomströmning som möjliga indikatorer på att kvaliteten måste förbättras.
Ett intressant fynd från studien är att lärarna vid universitetet arbetade på sin fritid för att uppnå
den kvalitet i undervisningen som de önskar. Det visar sig också att arbetet på fritiden ibland
kan leda till problem med hälsan. Tagesson (2017) tar även upp den problematiken i sin artikel.
Konsekvenser kan bli att kvaliteten i undervisningen på lång sikt kan komma att påverkas
negativt. Det anser författarna är oroväckande. Problem som uppstår för individen och
universiteten i samband med långtidssjukskrivningar är inte att blunda för. Ett bidrag av denna
studie kan därför riktas mot de som är chefer för dessa lärare. De bör uppmärksamma och aktivt
motarbeta negativa effekter av att arbeta på fritiden för att kunna vidta åtgärder i rätt tid.
Ett annat fynd är att Simons modell för strategisk styrning varit applicerbar på ett svenskt
lärosäte för högre utbildning. Modellen har använts för att försöka förstå hur kvalitet i
undervisning påverkas av olika typer av styrning. Därför är det ett intressant teoretiskt bidrag
att denna modells dimensioner även går att använda i en mer verksamhetsnära situation.

7.3 Förslag till fortsatt forskning
I denna studie har författarna valt att begränsa sig till att undersöka hur undervisningskvaliteten
påverkas av ett prestationsbaserat resursfördelningssystem vid Luleå tekniska universitet.
Förslag till fortsatt forskning är därför att undersöka detta på fler universitet för att möjliggöra
jämförelse och för att få en mer generell uppfattning om hur undervisningskvaliteten påverkas
av ett prestationsbaserat resursfördelningssystem. Framför allt för att se om den interna
fördelningen och styrningen är annorlunda vid andra universitet. Vidare skulle det vara
intressant att undersöka hur dagens högskolereform från 1993 skiljer sig från högskolereformen
som skapades år 1977 och den nya högskolereformen när den introducerats. Författarna har i
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sina intervjuer även tangerat hur arbete på fritiden kan påverka lärarnas hälsa. För vidare
forskning kan det vara intressant att undersöka dessa effekter på undervisningskvaliteten.
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BILAGA 1 - Intervjuguide lärare/examinator
Intervjuguide lärare/examinator
Med denna studie vill författarna studera vilken påverkan det nuvarande prestationsbaserade
resursfördelningssystemet har på undervisningskvaliteten vid Luleå tekniska universitet. Syftet
med studien är även att analysera förhållandet mellan ekonomisk resurstilldelning och
undervisningskvalitet.
Informationen från intervjuerna har för avsikt att besvara följande frågeställningar:
• Hur påverkas undervisningskvaliteten inom högre utbildning av ett prestationsbaserat
resursfördelningssystem?
• Under vilka förutsättningar kan undervisningen få högre (lägre) kvalitet vid en större
(mindre) tilldelning ekonomiska resurser?
Intervjuguiden är uppdelad i två delar, där den första avser att skapa en bild av intervjupersonen
och göra en bakgrundskoll på vad denne kan om ämnet. Den andra delen syftar till att få svar
på studiens forskningsfrågor och syfte.
Del 1-Bakgrundsfrågor
Vad har du för utbildning och yrkesbakgrund? Hur länge har du undervisat vid Luleå tekniska
universitet?
Har du något annat ansvarsområde utöver din roll som lärare? Ex. examinator,
utbildningsledare, huvudutbildningsledare.
Undervisar du inom teknik och/eller samhällsvetenskap som utbildningsområde?
Del 2-Temafrågor
Det prestationsbaserade resursfördelningssystemet
Känner du till tillämpningen av det svenska prestationsbaserade resursfördelningssystemet för
högre utbildning vid Luleå tekniska universitet?
Vad tycker du om ett resursfördelningssystem som till viss del är baserat på prestationer?
Tekniska- respektive samhällsvetenskapliga utbildningsområdet tilldelas olika stor mängd
ekonomiska resurser. Upplever du att det speglar sig på undervisningen eller gör det ingen
skillnad?
Upplever du att resursfördelningen är rimlig i ditt utbildningsområde med hänsyn till
kunskapsmålen eller skulle du behöva mer resurser?
Examination
Förekommer det att du känner dig pressad att godkänna studenter på grund av de ekonomiska
resurser som universitetet då tillhandahåller, eller är det inget som du upplever?

(Case-frågor)
Du har haft examination (tentamen) av den kurs du precis hållit i. Du har kännedom om den
ersättning som universiteten får som följd av examinerade och godkända studenter. Det visar
sig att 70 % av studenterna har fått underkänt.
• Hur förhåller du dig till den informationen?
• Förväntar du dig en reaktion från en examinator eller utbildningsledare?
Du har haft examination (tentamen) av den kurs du precis hållit i. Du har kännedom om den
ersättning som universiteten får som följd av examinerade och godkända studenter. Det visar
sig nu istället att 70 % av studenterna har fått godkänt med god marginal.
• Hur förhåller du dig till den informationen?
• Förväntar du dig en reaktion från en examinator eller utbildningsledare?
Du har precis haft tentamen och sitter och rättar tentor. Du upptäcker att studenten är 1 p från
godkänt. Hur resonerar du?
Kvalitet i undervisningen
Kvalitet i en kurs kan vara en funktion av många olika faktorer. Vad är kvalitet i undervisningen
för dig?
Upplever du att du har de resurser som du behöver i din undervisning för att hålla den kvalitet
som du önskar eller upplever du att du skulle behöva mer resurser?
Hinner du förbereda undervisningen inför varje lektionstillfälle (ta fram och uppdatera
undervisningsmaterial) eller skulle du behöva mer tid till det?
Reflekterar du över och värderar din arbetsbelastning vid din tidsplanering eller är det inte något
som du tänker på?
Kompletterande frågor för ökad förståelse
Vad menar du med, kan du beskriva lite mer, menar du att, du nämnde tidigare, hur kommer
det sig till uttryck.

BILAGA 2 - Intervjuguide (huvud)utbildningsledare
Intervjuguide- (huvud)utbildningsledare
Med denna studie vill författarna studera vilken påverkan det nuvarande prestationsbaserade
resursfördelningssystemet har på undervisningskvaliteten vid Luleå tekniska universitet. Syftet
med studien är även att analysera förhållandet mellan ekonomisk resurstilldelning och
undervisningskvalitet.
Informationen från intervjuerna har för avsikt att besvara följande frågeställningar:
• Hur påverkas undervisningskvaliteten inom högre utbildning av ett prestationsbaserat
fördelningssystem?
• Under vilka förutsättningar kan undervisningen få högre (lägre) kvalitet vid en större
(mindre) tilldelning ekonomiska resurser?
Intervjuguiden är uppdelad i två delar, där den första avser att skapa en bild av intervjupersonen
och göra en bakgrundskoll på vad denne kan om ämnet. Den andra delen syftar till att få svar
på studiens forskningsfrågor och syfte.
Del 1-Bakgrundsfrågor
Vad har du för utbildning och yrkesbakgrund? Hur länge har du undervisat vid Luleå tekniska
universitet?
Har du något annat ansvarsområde utöver din roll som lärare? Ex. examinator,
utbildningsledare, huvudutbildningsledare.
Undervisar du inom teknik och/eller samhällsvetenskap som utbildningsområde?
Del 2-Temafrågor
Det prestationsbaserade resursfördelningssystemet
Skulle du kunna berätta lite om tillämpningen av det svenska prestationsbaserade
resursfördelningssystemet för högre utbildning vid Luleå tekniska universitet?
Vad tycker du om ett resursfördelningssystem som till viss del är baserat på prestationer?
Tekniska- respektive samhällsvetenskapliga utbildningsområde tilldelas olika stor mängd
ekonomiska resurser. Upplever du att det speglar sig på undervisningen eller gör det ingen
skillnad?
Upplever du att resursfördelningen är rimlig i ditt utbildningsområde med hänsyn till
kunskapsmålen eller skulle du behöva mer resurser?
År 2011 skedde en omorganisation här på LTU. Tidigare ägde ämnena sin undervisning rent
ekonomiskt medan det idag är institutionerna som äger grundutbildningen och bestämmer hur
resursfördelningen ska se ut. Vad är dina reflektioner kring denna förändring ur en
kvalitetssynpunkt?
Har hög/låg genomströmning år 1 någon påverkan på input av resurser år 2 eller har det ingen
effekt?

Examination
Förekommer det att du känner dig pressad att godkänna studenter på grund av de ekonomiska
resurser som universitetet då tillhandahåller, eller är det inget som du upplever?
(Case-frågor)
Du har haft examination (tentamen) av den kurs du precis hållit i. Du har kännedom om den
ersättning som universiteten får som följd av examinerade och godkända studenter. Det visar
sig att 70 % av studenterna har fått underkänt.
• Hur förhåller du dig till den informationen?
• Förväntar du dig en reaktion? Om ja, från vem?
Du har haft examination (tentamen) av den kurs du precis hållit i. Du har kännedom om den
ersättning som universiteten får som följd av examinerade och godkända studenter. Det visar
sig nu istället att 70 % av studenterna har fått godkänt med god marginal.
• Hur förhåller du dig till den informationen?
• Förväntar du dig en reaktion? Om ja, från vem?
Du har precis haft tentamen och sitter och rättar tentor. Du upptäcker att studenten är 1 p från
godkänt. Hur resonerar du?
Kvalitet i undervisningen
Kvalitet i en kurs kan vara en funktion av många olika faktorer. Vad är kvalitet i undervisningen
för dig?
Upplever du att du har de resurser som du behöver i din undervisning för att hålla den kvalitet
som du önskar eller upplever du att du skulle behöva mer resurser?
Hinner du förbereda undervisningen inför varje lektionstillfälle (ta fram och uppdatera
undervisningsmaterial) eller skulle du behöva mer tid till det?
Reflekterar du över och värderar din arbetsbelastning vid din tidsplanering eller är det inte något
som du tänker på?
Kompletterande frågor för ökad förståelse
Vad menar du med, kan du beskriva lite mer, menar du att, du nämnde tidigare, hur kommer
det sig till uttryck.

BILAGA 3 - Ordlista
Altruistisk: osjälvisk.
Anslag: den ekonomiska resurstilldelning som universitet får för helårsstudenter och
helårsprestationer.
Avdelningschef: leder verksamheten inom den gällande avdelningen. Det innebär bland annat
ansvar för lärarnas kompetens och de resurser som finns för kursernas utveckling och
genomförande.
Examinator: en av högskolan särskilt utsedd lärare, som beslutar gällande betyg. Det är dock
möjligt för en examinator att ta hjälp av övriga lärare vid rättning av enskilda prov.
Fakultetsnämnden: ansvarar för strategisk planering, uppföljning och utvärdering av
utbildningar samt kvalitetsbedömning.
Huvudutbildningsledare: har det huvudsakliga ansvaret för att se till att utbildningen ger den
kunskap och de färdigheter som studenterna behöver.
Högre utbildning: en fördjupad eftergymnasial utbildning som avslutas med någon form av
examen. I denna studie avses utbildning vid universitet och högskolor.
Institution: en avdelning vid Luleå teknisk universitet som ansvar för undervisning och
utbildningar inom olika program. En institution består av avdelningar och ämnesområden.
Koordinator: koordinerar och leder sådana aktiviteter som rör förbättring, utveckling och
uppföljning av program i samverkan med utbildningsledaren. Det är koordinatorn som ska
säkerställa högkvalitativ, rationell och kostnadseffektiv undervisning.
Lärare: en person som undervisar vid Luleå tekniska universitet. Den som undervisar vid
universitet behöver nödvändigtvis inte genomgått en lärarutbildning.
Prefekt: har utvärderings- och kvalitetsansvaret för utbildningen inom institutionen och
ansvarar för planering, samordning av utbildningen och utveckling. De är också ansvariga för
att utveckla en kreativ och stimulerande miljö för såväl studenter som anställda.
Prestationsbaserat resursfördelningssystem: det system som har för avsikt att fördela resurser
till universitetet baserat på olika faktorer som exempelvis antal studenter som examineras och
blir godkända på program och kurser.
Rektor: ansvarar för att besluta om universitetets utbildningsutbud.

Utbildningsledare: är kontaktperson på aktuell institution gällande utbildningsfrågor. Det är
utbildningsledaren som driver det strategiska utvecklingsarbetet av utbildningarna och ser till
att effektivt utnyttja institutionens resurser och verka för samordning.
Universitetsstyrelsen: svarar inför regeringen. De ska säkerställa att verksamheten bedrivs
effektivt och enligt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
Samt att myndigheten nyttjar statens medel på rätt sätt.
Utbildningsområde: ett område inom undervisning och utbildning.
Ämnesföreträdare: ansvarar främst för att leda ämnets utveckling avseende utbildning och
forskning och samverkan med omvärlden.

