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Missiv 

Utredningen kring hur verksamhetsstödet vid LiU kan effektiviseras har pågått 

under lite mer än ett år. Mycket arbete har lagts ner från alla involverade och som 

huvudutredare tycker jag att långsiktigt värdefulla resultat har uppnåtts. 

 

I ett första skede har utredningen identifierat ett antal enskilda områden/aktiviteter 

där ambitionsnivån kan sänkas eller där en annorlunda hanteringen kan införas och 

ge besparingar. Huruvida en lösning där externa parter utför vissa tjänster skulle 

vara effektivare har också undersökts avseende vissa verksamheter. Utredningar 

tillsatta av universitetsdirektören har gjort bedömningen att så inte är fallet i 

dagsläget. 

 

I ett andra skedet har arbetssätten inom ett antal områden inom stödverksamheten 

varit föremål för ett mycket engagerat arbete lett av processansvariga tjänstemän. 

Tankar kring hur arbetssätten kan förändras/utvecklas för att ge ett effektivare stöd 

har utbytts. Med effektivisering har här avsetts att skapa nya robustare och 

kostnadsbesparande arbetssätt med bibehållen eller ökad kvalitet och tillgänglighet 

för kärnverksamheten. En ytterligare utgångspunkt har varit att ledningen för LiU 

ska kunna känna sig trygg i att processer hanteras professionellt och rättssäkert och 

att anställda och studenter får en likvärdig service. I anslutning till förslagen kring 

nya arbetssätt föreslås en organisatorisk lösning som underlättar genomförandet. 

Den organisatoriska lösningen innebär att kompetensen inom respektive 

verksamhetsområde ska vara gemensamt organiserad. 

 

Under den sista tiden av arbetet, då förslagen presenterats i några fora, har en hel 

del kritik framförts, både kring utredningens genomförande och resultat, särskilt 

avseende organisationsfrågor. Jag har stor respekt för det som framförs, särskilt att 

utredningen inte skulle ha kärnverksamhetens bästa för ögonen, men jag delar inte 

uppfattningen och hoppas att slutrapporten innehåller argumentation som kan 

övertyga.  

 

I utredningens slutrapport sammanfattas det arbete som genomförts. Alla underlag 

som tagits fram inom ramen för arbetet finns som bilagor. Ett förslag kring hur ett 

effektivare verksamhetsstöd kan arbeta och organiseras förs fram. Konsekvenser 

diskuteras och kritik adresseras. 

 

Det är min övertygelse att, om förslagen genomförs i en samarbetsanda där 

förtroende och tillit skapar goda förutsättningar, så kommer LiU att ha ett 

verksamhetsstöd som ger kärnverksamheten, utbildning och forskning, ett 

resurseffektivt, ändamålsenligt och väl sett stöd som står redo att möta framtiden. 
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Jag vill slutligen framföra ett stort tack till alla som engagerat sig i utredningens 

arbete. Min uppgift har varit att leda projektet framåt men alla kloka tankar som 

bidragit har varit avgörande för resultatet. 

 

Marianne 
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Inledning 

Under 2017 fördes i universitetsstyrelsen en diskussion kring kärnverksamhetens 

resursbehov vilket ledde till att rektor i sitt planeringsuppdrag inför 

verksamhetsplan och budget år 2018 och plan år 2019-2020 (dnr LiU-2017-01437) 

beslöt följande: 

”Universitetsdirektören ges i uppdrag att till rektor återkomma med förslag på hur 

den universitetsgemensamma verksamheten kan förändras kommande år, i syfte att 

frigöra resurser till kärnverksamheten. I uppdraget ska möjligheterna till 

effektivisering genom samverkan med likartade verksamheter på fakultets- och 

institutionsnivå beaktas. Förslaget ska beskriva både ekonomiska och 

verksamhetsmässiga konsekvenser av givna förslag”.  

 

Universitetsdirektören beslöt i november 2017 om en projektplan för hur arbetet 

skulle genomföras (dnr LiU-2017-03615).  I korthet skulle arbetet leda till två 

leveranser,  

 

• Delleverans 1 som skulle lämnas till rektor senast den 28 januari och 

innehålla kostnadsreduceringar som motsvarar minst 10 mnkr vilka skulle 

vara möjliga att genomföra och realisera från 1 januari 2019 till 31 december 

2019. Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av förslagen 

skulle redovisas, liksom förslag på tidplan för genomförande. Leverans 1 

skulle också innehålla en nationell omvärldsspaning och en 

invärldsspaning.  

 

• Senast den 1 november 2018 skulle en slutrapport inkomma till rektor. 

Denna leverans skulle innehålla Verksamhets- och kompetensanalys för 

varje verksamhetsområde, en modell för att hantera pensionsavgångar och 

rekryteringar inom verksamhetsstödet samt ytterligare förslag till 

effektivisering av verksamhetsstödet motsvarande minst 10 miljoner i årliga 

kostnadsreduceringar möjliga att genomföra och realisera till den 31 

december 2020. Förslaget skulle beskriva både ekonomiska och 

verksamhetsmässiga konsekvenser av givna förslag”. Slutligen skulle en 

metod för kontinuerlig effektivisering av gemensamma resurservid LiU 

presenteras. Följande ramar skulle gälla för uppdraget: 

 

- Minimera dubbelarbete i verksamhetsstödet. I sammanhanget definiera 

vad som är kärnverksamhetsnära verksamhetsstöd och vad som kan 

göras centralt. Varje processansvarig tjänsteman ansvarar för att ta 

ställning till hur många nivåer som är lämpliga för deras respektive 

ansvarsområden. 

 

- Ensade uppdrag/organisationsnivå och process. Det vill säga alla 
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fakulteter respektive institutioner har samma slags verksamhetsstöd 

inom sin organisation. Ambitionsnivåer kan variera men inte 

verksamhetens art. 

 

- Processansvariga ska, oavsett var i organisationen verksamhetsstödet är 

organiserat, ha möjlighet att utöva en professionell ledning av stödet. 

Detta är av stor betydelse bland annat för att trygga 

kompetensutveckling och säkra att stöd finns tillgängligt i hela 

organisationen. 

 

- Det vardagsnära verksamhetsstödet ska vara fysiskt placerad nära 

kärnverksamheten. Det är en förutsättning för att garantera relevans, 

kvalitet och effektivitet. 
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Beskrivning av leveranser samt hur arbetet bedrivits i 

relation till uppdraget 

Delleverans 1 presenterades något senare än vad som angavs i uppdraget men 

innehöll samtliga delar som efterfrågades (dnr LiU-2017-03615). I korthet 

baserades arbetet på inspel från verksamhetens olika delar. Möjliga förändringar 

presenterades grupperat efter förändringens art och konsekvenser redovisades.  

Sammanlagt presenterades åtgärder som skulle kunna leda till besparingar 

omfattande minst 10 miljoner kr. Förslag om hur det fortsatta arbetet skulle 

bedrivas redovisades och invärlds- och omvärldsspaning presenterades. 

 

Universitetsdirektören föreslog till rektor, med delleverans 1 som underlag den 4 

april 2018, hur förslagen kring besparingar från delleverans 1 skulle hanteras och 

hur det fortsatta arbetet med utredningen skulle bedrivas (dnr LiU-2017-03615). 

Beslut fattades om ett antal besparingar samt ytterligare utredning kring ett antal 

områden. Vad gäller det fortsatta arbetet inom ramen för projektet innefattade 

detta uppdrag till verksamhetsområden personal, ekonomi, kommunikation, 

internationalisering samt IT. Ett uppdrag till det studieadministrativa området 

formulerades men senarelades. Uppdragen handlade om att föreslå framtida 

effektivare arbetssätt. Särskilt vikt skulle läggas vid att dessa skulle hålla hög 

kvalitet, vara robusta och flexibla samtidigt som de skulle möjliggöra besparingar. 

Uppdragen syftade till att föreslå hur dagens arbetssätt skulle kunna utvecklas för 

att resurser ska nyttjas effektivt och för att de kontinuerligt ska kunna utvecklas. 

Detta ger möjlighet att upprätthålla en effektiv verksamhet på lång sikt istället för 

att fokusera enbart på ineffektivitet och eventuellt dubbelarbete som förekommer 

just nu. 

 

Slutrapporten senarelades till 31 december 2018. Detta datum var sedan nödvändigt 

att flytta fram ytterligare en gång eftersom det samtidigt pågår krävande processer 

kring institutionsombildningar. Det nya slutdatumet blev 15 februari 2019. 

  

Arbetet under tiden från april till denna slutrapport 15 februari har omfattat. 

• Uppdrag från utredare till ansvariga inom områdena ekonomi, personal, 

kommunikation, internationalisering och IT (bilaga 5) med slutdatum 15 

november. Uppdrag finns också beskrivet för området studieadministration 

men detta har på grund av andra pågående projekt såsom införande av 

Ladok 3 samt En väg in, senarelagts och påbörjas tidigast våren 2019.  

 

• Införande av anställningsprövning (se beskrivning av modell för 

anställningsprövning, bilaga 3) som föreslogs i delleverans 1 har skett med 

start 1 oktober. Detta är något senare än det beslutade datumet 1 juli. Den 

extra tiden behövdes för utarbetande av förslag och förankring. 
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Anställningsprövningen är en mycket central del av den metod för 

kontinuerlig effektivisering som projektet föreslår. 

 

• En kartläggning av det samlade verksamhetsstödet vid Linköpings 

universitet har genomförts (dnr LiU-2018-03592, bilaga 4). Kartläggningen 

bygger på en bruttolista från Primula och därefter intervjuer med samtliga 

administrativa chefer och kanslichefer inom universitetet. I kartläggningen 

ingår också uppskattningar kring kommande pensionsavgångar. 

Kartläggningen har varit viktig, dels som input i de arbeten kring nya 

arbetssätt som verksamhetsområdesansvariga har genomfört, men också 

som input till verksamhets- och kompetensanalyser. 

 

• En modell för beräkning av kostnader har tagits fram och denna visar bl.a. 

att kostnader för LiUs samlade verksamhetsstöd inte ökat under perioden 

2015-2017 (dnr LiU-2018-02629, bilaga 2). Den arbetsgrupp som arbetat 

med modellen ger ett antal förslag till förbättringar, bl.a. avseende hur 

systemet Primula, bör utvecklas för att kunna ge en bättre bild av vad som 

ska betraktas som verksamhetsstöd. Årlig uppföljning av kostnader för 

verksamhetsstöd är en mycket central del av den metod för kontinuerlig 

effektivisering som projektet föreslår. Uppföljningen möjliggör att se 

kostnader nedbrutet per nivå, per kostnadsslag samt kostnader inom vissa 

verksamhetsområden vilket är mycket väsentligt när besparingar ska 

genomföras. 

 

• Kommunikation kring utredningen har skett via utredningens portal på 

insidan (https://insidan.liu.se/effektiviseringsuppdraget?l=sv). Där har det 

också funnits en e-postadress för att skicka frågor och förslag. Tre 

stormöten har genomförts, på Campus Valla den 3 maj, på Campus 

Norrköping den 19 oktober och på Campus US den 7 december. Dessa 

tillfällen har varit välbesökta och de har filmats och även livesänts. 

Livesändningarna sågs av mellan 50-70 personer per tillfälle. Efter mötena 

har filmerna lagts upp på utredningens portal på insidan med totalt ca 500 

visningar vid tidpunkten för inlämning av denna utredning. Uppdatering 

kring utredningens arbete har också gjorts vid ett antal möten med chefer 

och ledare samt med CSG/CAMO (bilaga 3). 

 

• I bilaga 1 finns den lista som sammanställts över de synpunkter och förslag 

som i huvudsak inkommit via den e-postadress som utredningen använt för 

kommunikation (effektiviseringuppdraget@liu.se). Många synpunkter har 

redan fått svar och kommentarer från ansvariga andra är fortfarande under 

bearbetning. Det är viktigt att möjligheter för alla i verksamheten att på 

detta sätt bidra till utveckling kvarstår även efter det att 

effektiviseringsuppdraget är avslutat. 

https://insidan.liu.se/effektiviseringsuppdraget?l=sv
mailto:effektiviseringuppdraget@liu.se
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• Effektiviseringsprojektet har under utredningstiden haft en ledningsgrupp 

med följande ledamöter, Kent Waltersson (universitetsdirektör, 

ordförande), Ann Holmlid (bitr. universitetsdirektör), Preben Bendtsen 

(prefekt), Anita Carlsson (administrativ chef), Marianne Granfelt 

(utredare), Eva-Lisa Holm Granath (facklig representant), Martina 

Johansson (sekreterare), Annalena Kindgren (kanslichef), Linn Lama 

Davidsson (studentrepresentant t.o.m. 2018-05-25), Sofia Ritenius 

(studentrepresentant fr.o.m. 2018-05-25) och Björn Stafstedt 

(kommunikatör). Ledningsgruppens uppgift har varit att säkerställa 

processen för arbetets genomförande. Det har däremot inte varit 

ledningsgruppens uppgift att ta ställning till utredningens förslag. 

 

I föreliggande slutrapport presenteras  

• Ett samlat förslag till kommande förändringar av verksamhetsstödet vid 

LiU, en handlingsplan samt en grov tidplan för genomförande. 

Förändringarna grundar sig i en samlad bedömning av de förslag som 

respektive ansvarig tjänsteman arbetat fram. Dessa underlag finns som 

bilagor till rapporten, en sammanfattning finns i denna slutrapport. 

• En första övergripande konsekvensanalys kring vad förändringen innebär 

för kärnverksamhet och administrativ verksamhet 

• Ett förslag kring hur besparingar skulle kunna genomföras inom den nya 

struktur för verksamhetsstöd som föreslås. 

• En modell för kontinuerlig effektivisering som bygger på årlig uppföljning 

av kostnader, årliga verksamhets- och kompetensanalyser som inkluderar 

hela LiU:s samlade kompetens i verksamhetsstödet, en 

anställningsprövning som bidrar till kunskap om förändringar i 

kompetensen och förslag kring regelbunden konkurrensutsättning av vissa 

områden. En välfungerande dialog med verksamheten är av yttersta vikt och 

bör ske formellt, men det ska också finnas informella kanaler. Ett 

kontinuerligt arbete med effektivisering kräver också enligt utredaren 

tillgång till ett etablerat förändringsstöd som på ett effektivt sätt kan stödja 

genomförandet av ett kontinuerligt förändringsarbete. 

 

Tidplanen för arbetet har som beskrivits ovan förändrats något och slutrapporten 

lämnas 15 februari 2019 istället för den 28 november 2018. Vad gäller leveranser så 

saknas verksamhets- och kompetensanalyser från de olika verksamhetsområdena. 

Den bedömning som har gjorts är att arbetet med uppdragen kring nya arbetssätt 

och den samlade kartläggningen av verksamhetsstödet utgör en mycket god grund 

för att under kommande år genomföra VoK:ar inom de olika 

verksamhetsområdena. Under innevarande år har det tidsmässigt inte varit möjligt 

att genomföra även denna del parallellt med övrigt arbete. 
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Förslagets principer 

Utgångspunkter 

Universitet och högskolor är organiserade efter ämnen och kombinationer av dessa. 

Oftast följer organisationen en klassisk ämnesindelning och -hierarki men den kan 

också bygga på nya, ofta mångvetenskapliga, konstellationer. 

 

Organiseringen av ett lärosäte ska leda till goda akademiska miljöer och stödja 

styrning, anslagsfördelning och kvalitetsutveckling. Även andra skäl såsom 

användning av infrastruktur o liknande kan utgöra grund för indelningen men 

administration bör inte styra hur ett lärosäte organiserar sig. Administrationen är 

ett stöd till verksamheten och ska anpassas till akademins och studenternas behov. 

Det innebär i sin tur att det är osannolikt att administrationen bör organiseras med 

samma indelning som den akademiska verksamheten utan istället efter vad som 

administreras exempelvis utbildningsprogram, byggnader eller system. 

 

Verksamhetsstödet vid LiU måste ses som en helhet, där administrativa och andra 

processer berör hela lärosätet. Förändringar i sådana processer måste således ske 

på alla nivåer och kan inte genomföras på endera central eller lokal nivå utan risk 

för att processens totala funktion försämras. 

 

Verksamhetsstödet vid ett universitet skiljer sig inte på något avgörande sätt från 

andra administrativa och tjänsteproducerande verksamheter i samhället och kan 

därför förväntas kunna effektiviseras i samma grad som sådana. Huvudsakligen 

sker sådan effektivisering genom standardisering och digitalisering. 

 

Effektivisering av verksamhetsstödet måste bygga på en organisation som ständigt 

arbetar med förbättringar. Det är osannolikt att hitta särskilt många förändringar 

som i sig medför stor förändring i effektivitet och kvalitet. 

 

En organisation som arbetar med ständiga förbättringar måste ges möjlighet att 

uppskatta effekter av olika insatser, vilket innebär att uppföljningen av 

verksamhetsstödet måste förstärkas och omfatta hela processer. 

 

I den mån som större och bestående effektiviseringar av den 

universitetsgemensamma verksamheten ska åstadkommas är det sannolikt att den 

bästa vägen är att skapa en organisation som är inriktad mot effektivisering och 

som ges möjlighet till både förändring och uppföljning av hela processer. Det 

innebär både inflytande över och information om processerna på alla nivåer inom 

lärosätet. Att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar utgör dock inte någon 

garanti för effektivisering och det finns gott om exempel på misslyckanden. 
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För att i möjligaste mån undvika misslyckande och ändå se till så att processerna 

kontinuerligt utvecklas är det väsentligt att tydliggöra var ansvaret ligger, att 

befogenheter och informationstillgång är tillräckliga och att utvecklingen 

kontinuerligt följs upp och bedöms. Att endast försöka effektivisera exempelvis den 

centrala nivån är riskfyllt eftersom effekten gärna blir att verksamheten vid 

institutionerna/fakulteterna får en ökad arbetsbelastning och att 

effektiviseringsvinsten helt försvinner eller tom vänds till en kostnad. 

 

Gemensam organisering – centralisering? 

Begreppet centralisering kan föra tankarna till en situation där hela områden inom 

verksamhetsstödet sitter för sig självt i en separat byggnad och alltså inte befinner 

sig fysiskt nära den verksamhet de ska ge stöd åt. I diskussionen nedan avses inte en 

sådan lösning utan en situation där medarbetare inom ett område tillhör en 

gemensam organisation men där stora delar av stödet sitter ute i de verksamheter 

de är ett stöd till.  

 

De svenska universitetens verksamhetsstöd är olika organiserat med olika grad av 

centralisering av organisationstillhörigheten. Skillnaden tycks dock mindre vad 

avser medarbetares fysiska placering där arbetsuppgifterna och interaktionen med 

verksamheten gör att placeringen blir likartad vid lärosätena. 

 

Det är också tydligt att förändringar av organiseringen av verksamhetsstödet i stort 

sett alltid lett till att ansvaret för personal centraliserats. Det är i och för sig 

knappast förvånande eftersom samma trend är tydlig inom all administration. En 

ökande digitalisering och automatisering leder till att behovet av personal i nära 

anslutning till verksamheten minskar. 

 

Även om trenden är tydlig har dock inte centraliseringen nått särskilt långt vid 

svenska universitet. Det finns en vana vid en hög grad av självstyre vid 

institutionerna och detta har gällt även administration, varför mer dramatiska 

reformer av administrationen bara genomförts om sparkraven varit akuta. 

Förändringen av verksamhetsstödet vid lärosätena går således långsamt. Luleås 

institutioner förefaller nöjda med sin centraliserade modell, det finns inga krav på 

att öka antalet e-postservrar, lönehanteringen fortsätter att ligga centralt där detta 

införts, osv. Som modellerna ser ut idag tycks det alltså inte vara så att 

verksamhetsstödet är alltför centraliserat utan snarare att centralisering i allmänhet 

medför övervägande positiva effekter. 

 

I det här sammanhanget är det viktigt att påpeka att det inte är säkert att 

verksamhetsstödet förbättrats eller ens bibehållit sin kvalitet över tid men då ska 
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man komma ihåg att de regelmässiga kraven på lärosätena ständigt ökar och slukar 

resurser. En del av besparingar inom verksamhetsstöd kan naturligtvis i realiteten 

vara en överflyttning av arbetsuppgifter till kärnverksamheten, men det 

huvudsakliga skälet till att besparingar i så liten utsträckning leder till ökade 

resurser för kärnverksamheten är att besparingar äts upp av utökade 

arbetsuppgifter inom verksamhetsstödet. Data som skulle kunna stödja eller 

motbevisa denna tes saknas på det hela taget eftersom verksamhetsstödet inte följts 

upp i tillräcklig grad. 

 

Utöver positiva effekter av standardisering och digitalisering finns andra möjliga 

skäl till att centralisering fungerar bra vid lärosäten. En tydlig kostnad med 

organisering i flera nivåer är att effektiviteten i överföring av kunskap, information 

och data mellan nivåerna blir lägre och att möjligheterna att effektivt nyttja 

personal inom en process begränsas. Det senare gör också att effektiviseringar är 

svårare att omsätta i besparingar med en organisation i flera nivåer. 

 

Komplexiteten inom verksamheten och därmed behovet av kontinuerlig 

kompetensutveckling ökar. I rollen som chef måste man ha en tydlig bild av vilken 

utveckling medarbetare behöver och detta innebär i sin tur större behov av 

specialistkompetens hos den som leder verksamhetsstöd. 

 

Sammantaget pekar det mesta på att centraliseringar i dagsläget i de flesta fall är 

positiva för ett lärosätes verksamhetsstöd och därmed för dess kärnverksamhet. Det 

är dock viktigt att påpeka det knappast är centraliseringen i sig som är positiv 

utan de möjligheter till förändring och effektivisering av arbetsformer inom en 

process som en centralisering ger. Att skapa samarbetsformer som minskar 

sårbarhet och ökar flexibiliteten förenklas. Samarbetsformer som team och kluster 

ger förutom denna minskade sårbarhet också större möjligheter att gemensamt 

utveckla och bygga kompetens.  

 

Det föreliggande förslaget syftar till att skapa en förändringsbenägen organisation 

där kontinuerliga förbättringar är inbyggda och en centralisering skulle väsentligt 

underlätta uppbyggnaden av en sådan organisation. 

 

 

Huvudpunkter i förändringsförslaget 

De nya arbetssätt som ska implementeras ska stödjas av en organisering enligt 

följande modell: 

• All administrativ personal inom områdena personal, ekonomi och 

kommunikation placeras organisatoriskt vid respektive avdelning vid 

universitetsförvaltningen. 
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• Verksamhetsstödet inom ekonomi som riktas till institutioner och 

fakultetskanslier sitter samlade i kluster. Varje kluster ger stöd åt några 

institutioner/fakultetskanslier. Lokaliseringen av kluster ska vara fysiskt 

nära de verksamheter de stödjer. 

 

• HR-partners arbetar i team och är fysiskt placerade vid institution/fakultet. 

HR partners arbetar både operativt verksamhetsnära och strategisk för hela 

LiU. 

 

• Stödet inom kommunikation till institutioner och fakulteter är fysiskt 

placerade på institution/fakultet och arbetar utifrån respektive behov. 

Strategisk kommunikation utvecklas gemensamt. 

 

 

Kort redogörelse för inkomna planer för förändring 

Som grund för de planer som har lämnats in fanns en mall. I denna framgick att 

redovisningen bör innehålla rubrikerna inledning med beskrivning av arbetsformer 

kring uppdraget, framtida arbetssätt, möjliga besparingar med valda arbetssätt 

samt tidplan. För IT-området vars uppdrag skilde sig något från övriga angavs 

rubrikerna inledning med beskrivning av arbetsformer kring uppdraget, önskad 

utveckling, möjliga besparingar med valda arbetssätt, tidplan samt ett förslag till 

strategi för vägval vid val av nya IT-lösningar. 

 

Lena Bernström före detta administrativ chef vid Institutionen för samhälls- och 

välfärdsstudier genomförde kartläggningen av verksamhetsstöd vid institutioner 

och kanslier men har också fungerat som koordinator och resurs i arbetet med 

uppdragens genomförande. 

 

Fördelar och nackdelar kring förslagen tas i denna sammanfattning delvis upp i 

relation till respektive förslag men framförallt i anslutning till det utkast till samlad 

bedömning som följer efter presentation av de olika planerna. 

IT 

IT-utredningen presenterar, grundat på diskussioner med verksamheten, frågor 

kring den förändring som genomfördes 2014. Samtal har bl.a. förts med enskilda 

institutioner, med prefekter, prodekaner, Systemägarstyrelsen och med IT-

avdelningens ledning. Inledningsvis tas upp att arbetet med en mer gemensam 

tjänsteleverans har dragit ut på tiden och ännu inte är helt uppnått. I de samtal som 

förts har det framkommit att många saker beskrivs som lyckade och fungerande 

men att det finns områden som behöver förbättras.  Dialogen med verksamheten är 
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ett område som måste förbättras och begreppet standardisering, som används inom 

effektiviseringsuppdraget, behöver problematiseras.  En ökad grad av 

standardisering och förutsägbarhet är önskvärd men samtidigt påverkas såklart 

flexibiliteten.  I planen föreslås att standardisering diskuteras utifrån två perspektiv, 

ett där IT är möjligt och önskvärt att standardisera och ett där IT bör vara flexibelt 

och skapa möjligheter till valfrihet.  

Den plan för förändring som efterfrågades i uppdraget har delats upp i fixa det 

grundläggande, konsolidera lösningar samt förbered för framtiden.   

Inom området fixa det grundläggande lyfts följande områden fram; processen kring 

tillhandahållande av datorer och telefoner, IT-arbetsplats (där IT-avdelningen tar 

över ägande av hårdvara), tekniska lösningar i undervisningssalar och 

konferensrum, utbildnings- och informationsbehov kring IT-användning, 

utveckling kring distansmöten och distansundervisning samt behov avseende 

datorsalar. När det gäller konsolidering är ambitionen att successivt avveckla 

tekniska lösningar som bedrivs i enlighet med tilläggsavtal. Under rubriken 

förbered för framtiden nämns behov av bättre transparens och återkoppling som 

bl.a kan åstadkommas med nytt ärendehanteringssystem, en långsiktig plan för och 

ökad kompetens hos såväl IT-avdelningen som övriga LiU inom områdena 

digitalisering och utnyttjandet av AI. IT-utredningen har också presenterat en 

strategi för vägval vid nya IT-lösningar.  Vad gäller möjliga besparingar anges att 

dessa kan göras medelst minskade personalkostnader men även minskade 

konsultkostnader och minskade investeringar. Välfungerande IT-lösningar skapar 

givetvis också möjlighet till besparing.  

Internationalisering 

Inom internationaliseringsområdet har det för uppdragets genomförande skapats 

en särskild arbetsgrupp med bred representation från olika delar av LiU. 

Existerande grupper och nätverk inom området har nyttjats som referensgrupper. 

Utöver arbetet i arbetsgruppen har två workshopar genomförts med 

samordningsgruppen för internationaliseringsfrågor inom utbildningen. En viktig 

första del av arbetet har varit att ange ett antal övergripande områden inom vilka 

det finns behov av verksamhetsstöd för internationalisering. Följande områden 

identifierades. 

 

• Stöd till samarbeten 

• Stöd till internationellt och interkulturellt lärande inom utbildningen 

• Stöd till internationellt och interkulturellt lärande utanför klassrummet 

• Handläggning 

• Mottagning och introduktion 

• Rekrytering 

• Lednings och strategiskt arbete 

• Områdesövergripande verksamhetsstöd inom internationalisering 
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• Reguljära stödfunktioner 

 

 

 

 

Reguljära stödfunktioner nämns för att tydliggöra behovet av gränsdragning mellan 

det för internationaliseringsarbetet specifika stödet och övrigt verksamhetsstöd. I 

denna beskrivning ingår allt icke-specifikt internationaliseringsstöd, dvs ekonomi, 

HR, kommunikation, rekrytering, antagning, m.m. som i något avseende kommer i 

kontakt med eller riktas mot en internationell målgrupp. Förutom att identifiera 

och beskriva ovanstående områden har utredningen landat i en grov skiss över vilka 

aktiviteter inom respektive område som skulle kunna hanteras gemensamt och vilka 

som bör hanteras verksamhetsnära. Inom området Mottagning, introduktion och 

avslut finns många aktiviteter som kan hanteras gemensamt, ett antal finns också 

inom områdena Stöd till samarbeten och Stöd till internationellt och interkulturellt 

lärande utanför klassrummet. Rekrytering och Stöd till internationellt och 

interkulturellt lärande inom utbildningen är dock områden som i huvudsak bör 

hanteras av fakultet och/eller institution. 

 

Området handläggning har utredningen valt att lägga åt sidan i denna första fas. 

Istället föreslås en fortsatt utredning av detta område under våren 2019. Under 

våren bör också ett organisationsförslag baserat på vad som bedöms kunna 

hanteras gemensamt och vad som ska vara verksamhetsnära tas fram. 

Implementering bör enligt förslag kunna göras under hösten 2019. Planen 

diskuterar möjliga besparingar men har inte konkreta förslag. Man tror att 

potentialen är störst inom området handläggning som ännu inte är genomgånget. 

Man lyfter också fram att det finns områden inom internationalisering där stöd 

saknas i dag. Detta skulle kunna åtgärdas om resurser kan frigöras. Utredningen tar 
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också upp risker med att inte i tillräcklig omfattning ta hänsyn till olika 

verksamheters särart när stöd utformas. 

HR 

Arbetsformerna inom HR-området har utgjorts av arbete i befintliga arbetsgrupper 

inom HR kompletterat med internat och dialoger i olika fora. Ledstjärna för 

framtiden är ett tillitsbaserat proaktivt HR.  

 

Processer där förnyat arbetssätt föreslås är: 

• Ledarcoaching – stötta ledare och chefer  

• Administration – effektivisering av administrativa moment  

• Rekrytering -   

• Processbeskrivningar kring HR,  

• Support i enkla ärenden,  

• Digitalisering - pappershantering  

• Förändringsledning   

• Lönerevisionsarbete.  

 

För att få ett gemensamt arbetssätt kring HR föreslås att HR-partner arbetar 

operativt verksamhetsnära i HR-team och i strategiarbete för hela LiU. Möjligheter 

och risker med det valda arbetssättet listas.  

 

Några punkter kring förslaget: 

• HR-partner fördelar sin arbetstid i dels operativt verksamhetsnära arbete i 

HR-team och i strategiarbete för hela LiU. 

• HR-partner arbetar företrädesvis med en verksamhet (ex institution X) men 

ingår i team där flera HR-partner arbetar. Tillsammans täcker man flera 

institutioner. 

• Uppdrag från verksamhet och/eller HR-direktör beroende på frågans art. 

• Säkra att respektive HR-partner har tillräcklig verksamhetskännedom 

gällande aktuella institutionerna i teamet så man kan täcka upp för 

varandra. 

• HR-partner sitter (rent fysiskt) i verksamheten i vardagen. 

• På lång sikt bör standardmodellen vara att HR-partner vara renodlade HR-

partner enligt rollbeskrivning (dvs arbetstiden ska bestå av kvalificerat HR-

arbete). 

 

De roller som beskrivs som önskade är HR-direktör, HR-partner med 

generalistinriktning, HR-partner med specialistinriktning, HR-administratör (ny 

roll), Controller (organiserad i ekonomiavdelningen), HR-

system/Systemförvaltning samt Kommunikatör (som köps av 

kommunikationsavdelningen). 
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Vad gäller organisation presenteras alternativ där HR-partner fortsatt har 

administrativ chef som chef men en lösning där samtliga HR-partner finns 

underställda en HR-chef som är underställd HR-direktören förordas. För HR-

administratörer föreslås i nuläget fortsatt anställning i respektive verksamhet men 

på sikt bör det utredas om en samlad administration ska finnas. Vad gäller tidsplan 

så förordnas en start med arbete i team under andra hälften av 2019. Under 2019 

ska också roller definieras och besättas. 

 

Avseende besparing sägs att ett arbete i team innebär ett mer effektivt arbete men 

samtidigt sägs att det i dagsläget finns områden inom HR som saknar täckning, så 

att besparingspotentialen är begränsad. 

 

Kommentar: En diskussion med HR-direktör kring förslaget ger vid handen att det 

är väsentligt att förändringsarbetet kring rollen som HR-partner och utveckling av 

rollen som HR-administratör går hand i hand eftersom dessa roller ska hitta nya 

sätt att komplettera varandra.  

Ekonomi 

Inom ekonomiområdet har arbetet bedrivits i en expertgrupp och med den 

befintliga ekonomiprocessgruppen som referensgrupp. Därutöver har workshops 

genomförts vid ekonomiinternat och ekonomikonferens samt en benchmarking vid 

Luleå tekniska universitet.  Inom processområdet har också en fördjupad 

kompetens- och arbetsuppgiftsanalys genomförts som underlag för arbetet.   

Som framtida arbetssätt förordar området arbete i kluster, det vill säga att roller 

inom ekonomi sitter och arbetar samlat. Klustren ska ge stöd åt en eller flera 

institutioner/motsvarande beroende på storlek. Ekonomistödet ska ha ett 

verksamhetsnära arbetssätt och ska finnas på campus Norrköping, campus Valla 

och campus US. 

 

 

 

Exempel på hur kluster och arbetsgrupper/nätverk skulle kunna vara organiserade i 

förhållande till institutioner.  

Arbetsgrupper/nätverk

Kluster

Institution 
Z-huset

Institution 
Z-huset

Institution 
Z-huset

Kluster

Institution 
Y-huset

Kluster

Institution 
X-huset

Institution 
V-huset
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Ett verksamhetsnära arbetssätt kännetecknas av verksamhetsförståelse och 

förutsätter strukturerad och frekvent kommunikation, tydliga och enkla 

kontaktvägar samt ett förhållningssätt som är lyhört och konstruktivt. Att bygga 

professionella relationer med den kärnverksamhet man stödjer är således viktigt. 

Som ansvarig chef, forskare eller dylikt är det fortsatt viktigt att man kan kontakta 

någon som har kunskap om den specifika verksamheten, på motsvarande sätt som 

idag. 

 

Med samtliga kompetenser inom ekonomi samlade i varje kluster kommer det att 

bli lättare att dela på olika kompetenser och roller till flera verksamheter. Det skulle 

ge alla institutionerna/motsvarande möjlighet att exempelvis att få kvalificerat 

controllerstöd. Små institutioner har idag inte möjlighet att ha den bredden på 

kompetenser, ofta blir det en ekonom eller controller som då får bli generalist på 

alla arbetsuppgifter. Det kan inte anses vara att utnyttja verksamhetsstödet 

optimalt, då t ex en controller är överkvalificerad för enklare ekonomiredovisning 

och på så sätt blir ett dyrare verksamhetsstöd. Förutom roller som ekonom, 

controller, administratör och samordnare ska det finnas specialistkunskap i 

klustret. Det behöver inte betyda att de med specialistkompetens alltid ska göra 

uppgiften, utan ibland kan det handla om att ge stöd till kollegor och andra 

medarbetare. 

 

En positiv effekt av att arbeta i kluster är den kunskapsspridning som sker i det 

dagliga arbetet genom att sitta nära yrkeskollegor. Man får god uppfattning vad som 

pågår inte bara i kärnverksamheten som man själv stödjer utan även i verksamhet 

som bedrivs i andra organisationsdelar som klustret stödjer. Förändringar i 

ekonomisystemet, t ex redovisningsmodellen, kan också genomföras mer effektivt 

och med mindre fel om kopplingen mellan ekonomiadministratörer och 

ekonomiavdelningen förstärks. 

 

Genom att vara en grupp med medarbetare i ekonomiprocesserna blir det lättare att 

omfördela arbetsuppgifter vid kortare och längre frånvaro och vakanser och vid 

tider med högre arbetsbelastning. Klustren blir den första instansen som 

säkerställer god tillgång på verksamhetsstöd inom ekonomi för de 

institutioner/motsvarande som de ska stödja. Genom att arbeta i kluster får man ett 

arbetssätt som ger en robust organisation som kan hantera variationer i 

arbetsbelastning och vara flexibel då särskilt krävande situationer uppstår, vilket är 

ett mål som anges i utredningsdirektivet. 
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Frågan om kritisk massa av arbetstid i en process tas upp. För att kunna ge ett 

professionellt stöd bedöms en minsta nivå vara 25 procent av heltid, men helst 

minst 40–50 procent. En viss uppgift bör också hanteras frekvent för att hålla den à 

jour. 

 

Vad gäller organisering förordas en lösning där medarbetarna inom 

ekonomiprocesserna alla är anställda vid Planerings- och ekonomiavdelningen så 

att chefsansvaret i linjen sammanfaller med ansvaret för processerna. För att 

undvika att arbetssätten utvecklas olika i de olika klustren föreslås också tvärgående 

arbete som processledare och nätverk. Vad gäller besparingar så tror man på 

möjligheter till effektivisering och effekthemtagning samtidigt som 

specialistkompetens kan tillgängliggöras och tidskrävande sällanuppgifter minskar. 

Vidare utredning kring klusterorganisationen behövs under 2019 men nya 

arbetssätt föreslås kunna införas från 2020. 

 

I anslutning till ekonomiområdet har ett parallellt uppdrag till rättschefen kring 

upphandling vid LiU genomförts. Förslaget innebär en flytt av förenklad 

upphandling till upphandlingsenheten. Rättsavdelning har idag uppdraget att 

utföra upphandlingar över tröskelvärdet och upphandla ramavtal. Ansvaret för att 

genomföra upphandlingar under tröskelvärdet, direktupphandlingar och förnyade 

konkurrensutsättningar är delegerat till verksamheten. Olika former av 

upphandlingar tenderar att bli mer och mer juridiskt reglerade, vilket i 

förlängningen kräver en större kunskap som kontinuerligt behöver praktiseras och 

vidareutvecklas. Mot denna bakgrund har det i andra närliggande utredningar 

framförts förslag från Rättsavdelningen om att centralisera upphandlingar under 

tröskelvärdet till upphandlingsenheten. Med samma argumentation har 

chefsjuristen även uttryckt sitt stöd för att specialistkunskaper för 

direktupphandlingar och förnyad konkurrensutsättning skulle lämpa sig väl att 

tillhöra klustret för verksamhetsstöd inom ekonomi. Med specialister för förnyad 

konkurrensutsättning och direktupphandling behövs färre medarbetare utbildas 
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och fortbildas, de får en högre kontinuitet i uppgifterna, vilket sammantaget ger en 

effektivare process. 

Kommunikation 

Arbetet med plan för förändring inom verksamhetsområdet kommunikation har 

genomförts i ett antal workshops med experter från olika delar av universitetets 

verksamheter. Därutöver har intervjuer genomförts med olika experter internt och 

externt. Fyra studiebesök, vid Malmö och Uppsala universitet, KTH samt Twente 

University har också ingått. Som inledning till planen beskrivs kommunikationens 

roll i en organisation och de mål som finns för den. Bl.a. framförs att: ”Alla vi som 

arbetar och studerar vid Linköpings universitet är med och formar bilden av LiU, 

vilka vi är. Hur var och en av oss agerar i kontakterna med omvärlden påverkar 

hur LiU uppfattas. Att arbeta med vårt varumärke handlar om att stärka LiU:s 

lyskraft, både nationellt och internationellt. Det handlar också om att alla vi som 

verkar vid LiU känner en stolthet över att vara en del av verksamheten.” 

 
Förbättringsförslag, som framkommit vid genomförda workshops som behandlat 

nedanstående områden, presenteras: 

• webpublicering externt och internt,  

• sociala medier,  

• intranät – anställda och studenter,  

• digital analys av kommunikation och marknadsföring,  

• nationell studentrekrytering,  

• internationell studentrekrytering,  

• forskningskommunikation,  

• mediarelationer och nyhetsproduktion, 

• varumärke  

 

En målbild för ett effektivare kommunikationsarbete vid LiU sammanfattas i fyra 

punkter: 

• Öka kvaliteten på marknadsföring och kommunikation genom 

gemensamma strategier och styrning mot uppsatta mål. 

• Tydligare mandat, roller och mål för att öka effekten av insatserna. 

• Genom att kombinera kompetenser med gemensamt ansvar, minska 

tidsåtgång och bättre utnyttja ekonomiska resurser 

• Utveckla kommunikatörens strategiska roll 

 

Utredningen föreslår att den modell, där kommunikatörer anställs på KOM men 

arbetar i verksamheter som konsulter, som finns på många institutioner idag inom 

LiU, ska utgöra standardmodell för hela organisationen. Konsultmodellen kan 

också användas när det gäller fakulteterna, där arbetet inriktas på strategisk 
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marknadskommunikation och operativt kommunikativt stöd, utifrån fakulteternas 

definierade behov. 

 

En gemensam organisering med tydlig förankring i verksamheterna skulle korta 

ledtider och ge en mer kraftfull kommunikation både internt och externt och 

säkerställa att resurser används kostnadseffektivt. En gemensam organisation 

skulle också ge en ökad flexibilitet att kraftsamla vid behov, att kompetenser 

kommer hela LiU till godo, samt öka möjligheter till att kompetensväxla vid 

pensionsavgångar eller förändringar i personalstatus. 

 

Kommunikatörens roll bör utredas vidare och renodlas.  Många kommunikatörer i 

organisationen vittnar om att man ofta används till uppgifter som inte kräver den 

kompetens kommunikatören har. En värdering bör göras utifrån: 

• värdeskapande (görs löpande), 

• visst värde (görs i mindre utsträckning), 

• inget värde (görs inte alls), 

• värdeskapande men inte kommunikation (bör göras, men inte av 

kommunikatören). 

Detta kan underlätta för att renodla rollerna och skala bort uppgifter. 

 

Fördelar och nackdelar med den förändring som föreslås listas och möjliga 

långsiktiga effektiviseringar såsom avskaffande av dubbelarbete, färre möten, 

tydliga kontaktvägar, pekas ut. Den tidplan som anges innebär att under första 

halvan av 2019 planera för övergång till ny organisation genom att definiera roller, 

behov och uppdrag. Genomförande kan ske under andra halvan av året. 
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Samlad bedömning av planer och förslag till förändring 

Inledningsvis är det positivt att se med vilket engagemang både ansvariga och 

medarbetare inom verksamhetsområdena har tagit sig an arbetet med planer för 

förändring. Många samtal och mycket tankeverksamhet har lagts ner på att komma 

med förslag till utveckling av dagens arbetssätt och processer. De planer som 

lämnats in kommer att vara stor nytta och ge möjligheter till effektivisering på 

medellång sikt. Det är inte varken möjligt eller lämpligt att i denna slutrapport ta 

ställning till enskilda förslag kring förbättringar i processer/aktiviteter. Det är dock 

utredarens uppfattning att de förbättringar som föreslås, efter ytterligare 

förankringsarbete, ska bli föremål för beslut i ordinarie strukturer. Denna 

slutrapport behandlar istället förutsättningar för att arbetssätten ska kunna 

genomföras, vidmakthållas och utvecklas. 

 

Det finns många viktiga perspektiv att ta hänsyn till om man vill uppnå 

effektivisering. Förutsättningen för att arbeta effektivt är bl.a. beroende av tydliga 

och väl genomtänkta processer, bra verktyg, tillräckliga resurser och kompetens 

samt en god arbetsmiljö. I arbetet med effektivisering av verksamhetsstödet vid 

Linköpings universitet har aspekter som ett robust och flexibelt verksamhetsstöd, 

en hög kvalitet och goda utvecklingsmöjligheter för de administrativa processerna 

lyfts fram. Av mycket stor vikt har varit att förbättra möjligheterna till besparingar.   

 

För att kunna uppnå ett sådant önskat läge är det utredarens bedömning att 

verksamhetsstödet inom ett visst område bör samlas och ledas av personer med 

kompetens inom området. Det underlättar kompetensförsörjning inom området och 

säkerställer en professionell utveckling av både processer och kompetens. Ett 

samlat stöd ger också ökade möjligheter till flexibilitet och minskar sårbarhet. 

Vidare kan specialkompetens lättare göras tillgänglig för hela universitetet. 

Förutsättningarna för en likvärdig hantering av processer och rutiner ökar.  Ett 

organisatoriskt samlat stöd gör att det finns en struktur där besparingar kan 

genomföras avseende helheten och på ett sätt där prioriteringar som stödjer 

bibehållen kvalitet kan göras. Effekthemtagning av förändringar har ofta förts fram 

som en stor svårighet i nuvarande organisation.  

 

Det är utredarens uppfattning att verksamhetsstöd kopplat till processer som ägs av 

tjänstemän i universitetsförvaltningen generellt gynnas av ett arbetssätt där 

huvuddelen av stödet inte är organisatoriskt knutet till enskilda institutioner. Det 

förbättrar möjligheten till styrning och ger bättre information om vad verksamheten 

behöver. En ytterligare fördel med en sådan lösning är att det är lättare att 

omfördela arbetsuppgifter och hantera toppar i arbetsbelastning. Det gör också 

denna del av verksamhetsstödet oberoende av organisatoriska förändringar i den 

akademiska verksamheten. De administrativa processerna kommer också att kunna 

drivas och utvecklas effektivare och med betydligt minskad felhantering. 
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Det finns självklart många aspekter i det dagliga arbetet som påverkas både av 

verksamhetsstödets arbetssätt och dess organisation. Dessa aspekter måste därför 

noggrant identifieras och hanteras om en förändring ska genomföras. Konsekvenser 

diskuteras mer ingående längre fram i rapporten men några områden som måste 

adresseras är: 

   

• Behovet av verksamhetsnära stöd och en definition av detta 

• Verksamhetsstödets kunskap om och delaktighet i övrig verksamhet 

• Möjlighet att påverka omfattningen av och kvaliteten i det stöd som behövs 

och ges 

• Förtroende för att stödet förstår behoven  

 

IT-området är idag samlat på det sätt som förordas ovan och erfarenheterna från 

förändringen 2014 är viktiga för arbetet med att effektivisera övrigt 

verksamhetsstöd. Arbetet med en gemensam tjänsteleverans pågår men arbete 

återstår och den plan som presenteras innehåller delar för att hantera detta arbete. 

IT-områdets plan för förändring är uppdelat i de tre områdena fixa det 

grundläggande, konsolidera och förbered för framtiden.  Planen framstår som väl 

genomarbetade och bör genomföras. Att arbeta för en förbättrad kommunikation 

och tydligare ärendehantering och ett ökat förtroende ter sig mycket centralt. Den 

strategi för vägval vid val av nya IT-lösningar som tagits fram bör diskuteras, 

kommuniceras, förankras och användas. 

 

Internationaliseringsområdet har gjort ett viktigt grundläggande arbete och är en 

bra bit på väg att hitta framtida arbetssätt. Utredningsarbetet bör fortsätta i 

enlighet med processansvarigs förslag, d.v.s. ett fortsatt arbete där området 

handläggning utreds under våren 2019. Det bör också övervägas om inte vissa delar 

i förändringsarbetet ska påskyndas, detta gäller särskilt stöd till internationellt 

rekryterad personal, ett område som länge efterfrågats inom kärnverksamheten. 

Kopplingen till HR-området måste särskilt beaktas. Området internationalisering 

har på många sätt en annan karaktär än övriga verksamhetsområden som tas upp i 

effektiviseringsutredningen. Det är inte på samma sätt en profession och 

processägandet är inte på samma sätt uttalat. 

Samtidigt är det väsentligt att de delar av arbetet, som med fördel kan genomföras 

gemensamt, också utförs gemensamt, så att en effektiv och likvärdig hantering 

uppnås och onödigt dubbelarbete undviks.  

 

Vad gäller verksamhetsstödet inom områdena ekonomi, personal och 

kommunikation är utredningens förslag att respektive område samlas 

organisatoriskt. De punkter som redovisats ovan kring närhet, kunskap, kvalitet, 

påverkansmöjligheter och förtroende är primära för att uppnå ett lyckat resultat. En 

del av punkterna är kopplade till hur stödet fysiskt placeras oavsett organisatorisk 

tillhörighet.  
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Den lösning som utredningen för fram är att Linköpings universitet bör välja ett 

arbetssätt där det administrativa stödet inom ekonomiområdet organiseras 

gemensamt, men att det placeras i ett antal grupperingar/kluster, där varje kluster 

ger stöd åt några institutioner eller fakultetskanslier och kan arbeta 

verksamhetsnära med dessa. Samlokalisering i kluster är att föredra, bl.a. för att 

underlätta samarbete och för att skapa större tydlighet och enklare tillgång för 

kärnverksamheten. Ett kluster kommer att ha mycket god kunskap om de 

verksamheter det stödjer och samtidigt kunna ge ett kvalificerat stöd. Inom klustren 

kan också frånvaro, vakanser och tillfälliga arbetstoppar hanteras. 

Effektiviseringsvinster kan också enklare omvandlas till besparingar. 

 

Stödet inom personalområdet bör också samlas organisatoriskt och HR-partners 

bör arbeta i team men vara fysiskt placerade vid en institution. En HR-partner 

arbetar företrädesvis med en institution men delar också arbetet med andra HR-

partner på andra institutioner. Vad gäller det HR-administrativa arbetet bör detta 

successivt överföras till den gemensamma organisationen. Arbetsfördelningen 

mellan HR-partner och den nya rollen HR-administratör ska klargöras och rollerna 

utvecklas. 

 

Kommunikationsstödet bör vara samlat organisatoriskt men fysiskt placerat på 

institution/fakultetskansli och arbeta utifrån respektive behov. En gemensam 

organisering ger tydlighet och säkerställer att kompetens används optimalt. Det ger 

ökad flexibilitet och möjlighet att kraftsamla då så behövs.  Att sammanföra 

kompetenser till en och samma organisation kommer på sikt att leda till en 

kvalitetshöjning i kommunikationen och marknadsföringen för LiU, då strategier, 

planer och mål blir gemensamma. På fakulteter och institutioner finns kunskaper 

och kompetens som bättre kan tillgodogöras för hela LiU i en gemensam 

organisation. 

 

Det studieadministrativa området har ännu inte genomfört ett arbete med en plan 

för förändring inom effektiviseringsutredningen eftersom stora förändringar pågår 

inom ramen för andra förändringsprojekt (LADOK och En väg in). Det är självklart 

ändå viktigt att ha detta område i åtanke när förändring inom andra delar 

diskuteras. 

 

Vad gäller de kluster som ska ge stöd inom ekonomiområdet, krävs självklart en 

noggrann utredning om hur många som behövs, hur dessa ska lokaliseras samt 

exakt vilka medarbetare som ska ingå. Detta är en process som måste hanteras 

gemensamt av såväl administrativa chefer, kanslichefer som direktörerna för 

respektive område. Universitetsledningen, dekanerna och prefekterna måste 

dessutom ges möjlighet till insyn och inspel i arbetet. 
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Konsekvenser av förändringen 

Under utredningens arbete har på en övergripande nivå nedanstående möjligheter 

och farhågor identifieras avseende den föreslagna förändringen. 

 

Möjligheter: 

• Samlad ledning och processägande och därmed en mer entydig styrning av 

processerna 

• Underlättar kompetensutveckling 

• Stärker yrkesrollen 

• Underlättar likvärdig och rättssäker hantering 

• Underlättar tillgång till specialistkompetens 

• Underlättar hantering av arbetstoppar, vakanser 

• Möjliggör besparingar 

• Medarbetare som ser helheten 

 

Farhågor: 

• Bristande verksamhetskunskap 

• För generaliserat stöd, inte behovsanpassat 

• Bristande förtroende för det arbete som utförs 

• Oklarheter kring vem som är chef 

• Integration i en verksamhet man inte är anställd i men ändå arbetar i/med 

dagligen 

• Bristande möjligheter att påverka kostnader och stödets utformning 

• Fler chefer i organisationen 

• Enahanda arbetsuppgifter 

 

Synpunkter från chefer 

Den samlade bedömning som beskrivs ovan och den resulterande modell för ett 

framtida verksamhetsstöd som utredningen föreslår presenterades den 10 

december för prefekter, administrativa chefer och kanslichefer.  

Deltagarna skulle lämna synpunkter om farhågor och möjligheter samt om vilka 

frågeställningar som är viktiga att beakta i det fortsatta arbetet. För att få ytterligare 

förklaringar kring de synpunkter som fördes fram, har fyra intervjuer genomförts 

med prefekter (Tomas Strömberg och Martin Rantzer IMT respektive ITN), 

administrativ chef (Madelaine Engström, MAI) samt kanslichef (Helena Klöfver, 

Filfak). 

 

Gruppen menar att en genomgång av stödprocesser i syfte att förbättra, 

standardisera och undvika dubbelarbete är viktig och nödvändig inom LiU. De 

sammanfattande förslagen kring nya arbetssätt blev dock inte föremål för den 
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huvudsakliga diskussionen, den kom istället att fokusera kring organisationsfrågan. 

Företrädarna ser inte att den föreslagna organisationen skulle leda till 

förbättringar/effektiviseringar för LiU utan snarare tvärtom. Man anser att 

utgångspunkten inte har varit den kärnverksamhet som bedrivs utan 

stödverksamhetens förutsättningar och perspektiv i stuprör har varit styrande - 

förslagen för in en kil mellan kärn- och stödverksamhet.  En ytterligare 

övergripande synpunkt är att de argument kring möjligheter som förslagen lyfter 

fram avseende kvalitetshöjning, robusthet och besparing går bättre att genomföra i 

en bibehållen organisation. Gruppen menar att får man ett uppdrag att göra 

besparingar, genomföra standardisering av processer och skapa robusta strukturer 

så gör man det. 

 

Kritik framförs också kring hur arbetet med utredningen har bedrivits. Under 

hösten har ”experter” inom respektive område mötts i olika fora och diskuterat sina 

arbetssätt. Synpunkter har dokumenterats och därefter har ett slutligt förslag lagts 

fram av processansvarig tjänsteman. Gruppen menar att utredningen har framställt 

delaktighet vid möten inom respektive område på ett felaktigt sätt. Delaktigheten 

har överdrivits och synpunkter har inte tagits tillvara. Man menar vidare att 

utredningen ger en bild av att det finns en samstämmighet, vilket är felaktigt. 

Angående processen sägs också att de chefsnivåer som gruppen företräder inte har 

varit involverade förrän nu, och det anses vara alltför sent i processen. Hur deras 

roller påverkas av eventuella förändringar har inte beaktats. 

 

Från administrativt chefshåll framförs att utredningen brister i förståelse kring hur 

verksamheten bedrivs på en institution. Processer går på ”tvären” och samarbete 

mellan olika administrativa områden är väsentligt för att ett adekvat stöd ska ges. 

Det ökade avstånd som man menar att de förslag som utredningen leder till, 

försvårar/hindrar detta arbetssätt. Det finns också många uppgifter inom 

institutionerna som man inte ser vem/vilka som ska genomföra om vissa roller 

centraliseras. 

 

Ur ett ledningsperspektiv uttrycks oro att det stöd som är avgörande för att kunna 

ta ett ledningsansvar, inte kommer att finnas om föreslagna förändringar 

genomförs. Kunskapen hos stödet, om den kärnverksamhet man ska stödja, är 

mycket viktigt. Utan denna kunskap kan man inte delta i det strategiska arbetet och 

den nödvändiga kunskapen kommer inte att finnas på ett adekvat sätt om förslaget 

genomförs. Frågan om en eventuell lojalitetskonflikt kommer att finnas ställs också.  

Ledare har erfarenhet från andra organisationer, där liknande förändringar 

genomförts, och där blev stödet betydligt sämre. Den som har ledningsansvar måste 

också ha ansvar för de personer som stödjer ledaren att ta detta ansvar. Ledaren, 

chefen, måste också äga incitament såsom lönesättning.  
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Från kanslihåll menar man att fakulteternas behov av verksamhetsstöd, vilket är 

väsentligt annorlunda än det på institutioner eftersom ansvar och uppdrag skiljer, 

har fått för lite fokus. 

Vad gäller besparingar så hade gruppen velat se tydligare hur dessa ska komma till 

stånd. Man ser i förslagen nya chefsnivåer och utläser ökade istället för minskade 

kostnader. 

Den fortsatte processen och hur information om hur gruppen ska vara delaktig i den 

efterfrågas. Det framförs att ett försök att genomföra en förändring utan stöd i 

gruppen inte kommer att ha framgång. 

 

Kommentarer till framkomna synpunkter 

Det är självklart avgörande för en bra verksamhet att de chefer som bär stort ansvar 

har det stöd som krävs för att kunna ta detta ansvar. Att en oro infinner sig då 

förändringar föreslås är naturligt. Styrelse och universitetsledning har dock gjort 

bedömningen att det behövs en förändring, mycket på grund av ekonomiska 

aspekter men också för att säkerställa att LiU har ett stabilt verksamhetsstöd som 

kan följa med i utvecklingen. Det är säkert så att det som föreslås i viss mån 

kommer att förändra det dagliga arbetet, men förslagen ska inte innebära 

försämring, utan är tvärtom lagda för att åstadkomma en högre kvalitet och 

servicenivå. Vägen till nya arbetssätt inom ramen för en ny organisation måste ta 

det steg som behövs för att skapa förtroende för att detta är fallet. 

 

Det är också viktigt att förstå att en överföring av personal från 

institutioner/kanslier till den centrala förvaltningen inte innebär att verksamhetens 

möjligheter till inflytande över stödet försvinner. Erfarenheter från andra lärosäten 

visar tydligt att lojaliteten hos stödpersonal som är centralt anställda ändå i 

huvudsak ligger hos uppdragsgivarna vid institutionen. Den föreslagna 

omorganisationen är i hög grad föranledd av att de administrativa processerna inte 

kan hållas ihop pga. den svaga kopplingen mellan administratörer på 

institutionsnivå och de centrala avdelningarna men det är väldigt osannolikt att den 

skulle leda till en fullständigt omkastad lojalitet. Förändringarna torde också leda 

till att institutionsnivåns möjligheter att påverka det centrala stödet förbättras. 

 

När det gäller synpunkter kring besparingar så är det utredningens bestämda åsikt 

att farhågorna inte kommer att besannas. Genomförandet kommer att ske med 

befintlig budget och besparingar kommer att iscensättas inom ett par år (se vidare 

nedan). 

 

Processen för projektets genomförande kritiseras. Det är en utmaning att 

genomföra ett projekt i en stor organisation och få alla att känna delaktighet. 

Utredningen har haft som ambition att på olika sätt involvera medarbetare inom de 
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verksamhetsområden som berörs. Många har också varit delaktiga. Synpunkter, 

både goda idéer och oro, har tagits till vara. Slutligt måste dock ett förslag läggas 

fram och där kan inte alla få som de vill. Däremot är det ytterst väsentligt att 

särskilt oron bemöts och hanteras och att detta måste vara en del av 

genomförandet. 

 

Bristande förtroende och tillit är troligen orsak till många av de synpunkter som 

förs fram. För LiU är detta negativt oavsett kommande förändringar. Aktiviteter 

som syftar till att förändra bilden är avgörande för framgång. 

 

Att arbetssättet inom institutioner och fakultetskanslier delvis kommer att 

förändras är klart, men det är utredarens uppfattning att det inte är till något 

sämre.  Förståelse för att stöd som efterfrågas ofta är beroende av flera kompetenser 

inom samma verksamhetsområde och många gånger också kompetenser inom flera 

verksamhetsområden måste finnas hos ansvariga processägare. Stöd ska utgå från 

behoven hos kärnverksamheten och samordning måste ske där så behövs.  

 

Det är viktigt att ha respekt för den stora variation i arbetsuppgifter som finns på 

institutionerna. Frågor om vem som ska hantera uppgifter som sekreterare, 

samordnare av olika slag, hantering kopplat till GDPR, anslagstavlor etc., måste få 

särskild hantering inom ramen för det fortsatta arbetet. 

 

Det är hur verksamhetsstödet arbetar som är det viktiga. För att kunna upprätthålla 

och ständigt utveckla arbetssätten är dock organisationsfrågan viktig och en 

gemensam organisering skapar bättre förutsättningar. En gemensam organisering 

ger också goda förutsättningar att tillsammans hantera en varierande 

arbetsbelastning och tillfälliga vakanser och frånvaro. 

 

Att bedöma kvaliteten i stödet och avgöra kompetens och skälig lönenivå måste 

naturligtvis ske i samarbete med den som erhåller stöd, men det ska också göras 

utifrån samma principer för alla. 

 

Konsekvenser avseende personal och ekonomi 

Förändringarna kommer att påverka såväl den personal som byter 

organisationstillhörighet som den som är anställd vid det centrala 

verksamhetsstödet idag, även om förändringen åtminstone initialt blir mindre. En 

uppskattning av hur många som förväntas byta organisatorisk tillhörighet ger vid 

handen att det handlar om 

 

• 37 personer (HTE 22) inom personalområdet (2 på fakultet (HTE 2), 35 på 

institution (HTE 20)) 
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• 125 personer (HTE 72) inom ekonomiområdet (9 på fakultet (HTE 7), 116 på 

institution (HTE65)) 

• 30 personer (HTE 20) inom kommunikationsområdet (11 på fakultet (HTE 

10), 19 på institution (HTE 10)) 

• Utöver det har UF-kansli 5 personer inom ekonomi (3 ekonomer, 2 

ekonomiadministratörer), 4 HR-partners, 1 kommunikatör och 

universitetsbiblioteket har 2 personer inom HR (1 HTE), 2 personer inom 

ekonomi (1,5 HTE) och 3 personer inom kommunikation (1,5 HTE) 

 

Då ett arbete med att identifiera vilka medarbetare som organisatoriskt ska flyttas 

är avslutat bör förändringen ske vid samma tillfälle för all berörd personal. I 

anslutning till detta, men under en övergångsperiod, måste de medarbetare som 

idag arbetar inom flera av ovanstående områden renodla sina arbetsuppgifter.  

 

Den kartläggning av kommande pensionsavgångar som genomförts i anslutning till 

kartläggning av medarbetare inom verksamhetsstödet, har visat att dessa är relativt 

omfattande. Det ter sig därför möjligt att göra besparingar avseende personal utan 

uppsägningar. Därtill kan självklart konkreta arbetsuppgifter, inom ramen för en 

anställning, komma att förändras. 

 

Grovt uppskattat gäller följande för pensionsavgångar inom UF såväl som inom 

institutioner och fakulteter på fem års sikt och med pensionsavgång vid 65 år; 

HR: ca 10 personer, ekonomi: ca 25 personer, kommunikation: Ca 15 personer, 

internationalisering: ca 5, IT: ca 15 personer, studie-och utbildningsadministration: 

ca 35 personer. Det innebär att ett utrymme motsvarande ungefär 15% skapas inom 

HR, ekonomi, kommunikation och studieadministration skapas. För 

internationalisering och IT är de relativa pensionsavgångarna något lägre och 

motsvara ungefär 10% av personalen. 

 

När det gäller framtida kostnader för verksamhetsstödet föreslår utredningen att 

det stöd som berörs av förändringarna, efter ett eller två års etableringsfas, får ett 

krav på att ge förslag på hur en neddragning inom respektive område kan 

genomföras. Vid detta tillfälle kan den procentsats som anses nödvändig att uppnå 

inom respektive område utgöra ett krav.  

 

Detta skapar goda förutsättningar för en väl genomtänkt diskussion om behov och 

ambitionsnivåer i anslutning till att kraven ställs.  

Ingen utökning bör tillåtas under etableringsfasen och de nya roller som föreslås får 

hanteras inom ramen för befintlig budget. 

 

Det är väsentligt att behovet av stöd hanteras av det gemensamma 

verksamhetsstödet och att det inte tillåts att institutioner och fakulteter bygger upp 

en parallell organisation. 
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Det ska inte underskattas att genomförande av förändringar innebär att kraft måste 

läggas på annat än det dagliga arbetet och att det under en tid kräver mycket av 

såväl chefer som medarbetare. Ett tydligt önskvärt mål och kloka steg på vägen dit 

underlättar processen.  

 

Vägen till ett framtida effektivare verksamhetsstöd 

 

Det finns många frågor som behöver ett svar på vägen mot ett framtida 

verksamhetsstöd. En handlingsplan som beskriver stegen behöver upprättas och 

projekt som arbetar med olika punkter i handlingsplanen måste genomföras. 

 

En övergripande handlingsplan bör innehålla följande steg:  

 

• Tydliggör den övergripande målbilden för verksamhetsstödet vid LiU. 

• Bestäm vilka steg som ska utgöra vägen dit. Vilka piloter ska genomföras? 

• Tydliggör bilden av det dagliga stödet för kärnverksamheten. Tänk särskilt 

på hur olika delar av stödet måste samordnas för att ge adekvat stöd. 

• Skapa ett projekt för att klargöra administrativa ledningspersoners 

(admchefer, kanslichefer) framtida roll inom ramen för den målbilden. 

• Gör en noggrann genomgång av arbetsuppgifter för berörd personal. 

• Klargör vad förändringen innebär för den för den del av stödet som fortsatt 

ska finnas på institution/fakultetskansli. 

• Genomför en utredning för att bestämma antal kluster och deras 

lokalisering 

• Skapa möjligheter för önskad lokalisering. 

• Diskutera och besluta hur kostnader för stöd ska hanteras. 

• Utforma en tydlig handläggningsordning och besluta om strukturer för 

inflytande och kommunikation kring frågor om stödets kvalitet och 

kostnader samt vid anställningar. 

• Påbörja genomlysning av det studieadministrativa området.  

• Besluta om start för övriga delar av uppdraget inom det 

studieadministrativa området, att se över områden såsom, 

studievägledning, schemaläggning, antagning och examination, där 

fakulteterna idag arbetar olika. 

• Genomför den fortsättning som föreslås inom området internationalisering. 

• Överväg att införa gemensam hantering av internationell personal 

omedelbart. 

 

Parallellt med ovanstående arbete måste aktiviteter som syftar till att skapa ökat 

förtroende och större tillit inom hela LiU genomföras. 
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Mer om några projekt 

Ledningspersoner inom LiU måste vara förändringsagenter och därför är det 

oerhört viktigt att dessa personer först förstår deras egen roll i framtiden för att 

kunna stödja medarbetare i anslutning till förändringen. En central position har 

administrativa chefer och kanslichefer vars roller kommer att förändras.  

 

Ett projekt som syftar till att beskriva den nya roll som en administrativ chef ska ha 

bör innehålla frågeställningar som vilka ansvarsområden rollen ska ha och på vilket 

sätt den ska leda arbetet lokalt och samtidigt bidra till helheten.  

 

Pilotprojekt där nya arbetssätt och ny organisatorisk lösning kan prövas är av stort 

värde för att skapa förtroende för nya lösningar och se till att uppkomna svårigheter 

förutses och hanteras. Om möjlighet ges att, t.ex. inom ramen för Medicinska 

fakultetens pågående utvecklingsarbete testa en förändrad ansvarsfördelning, en 

klustermodell för ekonomi, ett HR-team för personalarbetet och en samarbetande 

grupp kommunikatörer så skulle detta vara av stort värde för den fortsatta 

processen. De roller som påverkas av förändringen bör följas under pilotens 

genomförande och de erfarenheter som görs ska påverka framtida utformning. 

Detta gäller både personer som medarbetare inom stödet, de processägare som är 

ansvariga, de administrativa chefer som får en förändrad roll och prefekter, forskare 

och lärare som erhåller stöd. 

 

Inom LiU finns ett stort behov av att öka tillit och förtroende. Vi och dom känslor 

måste ersättas av vi känslor och kunskap om och förståelse för hela verksamheten 

måste stimuleras. Ett ”smörgåsbord” av aktiviteter måste ta fram. Detta kan t.ex. 

inkludera kortare gästperioder av arbete inom olika delar av organisationen, att 

skugga en annan person i kärnverksamheten eller verksamhetsstödet i 

dennes/dennas dagliga arbete, uppmuntran till rotation och gemensamma 

utvecklingsprojekt som handlar om hela LiUs verksamhet. 

 

Lärdomar från tidigare projekt och behov av ett kvalificerat förändringsstöd 

LiU har de senaste åren genomfört ett antal förändringar inom verksamhetsstödet, 

avseende arbetssätt och organisation. Exempel är inom IT-stöd och webbprojektet. 

Genomförandet av dessa förändringar har utvärderats och det är viktigt att 

lärdomar från dessa tas med i arbetat med ett effektivare verksamhetsstöd. Viktiga 

lärdomar har varit att undvika undantagshantering när det gäller personal, alltför 

mycket energi riskerar att fokuseras kring denna hantering. En förändring ska inte 

ta för lång tid. Att relativt snabbt få klarhet i vem som kommer att vara chef, var 

man ska vara lokaliserad och hur arbetet i stort kommer att bedrivas skapar lugn 

kring förändringen. 
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Att göra förändring i mindre steg och kontinuerligt utvärdera är också en 

rekommenderad princip. På det sätt undviks misstag som vid en omfattande 

förändring kan bli kostsamma att rätta till.  

 

Vikten av en tydlig projektplan och god kommunikation och att dela upp arbetet i 

delprojekt är också viktigt att ta med sig liksom behovet av förändringsledning. 

 

Vid förändringsarbete är det stöd som kan erbjudas till chefer och medarbetare 

under processen mycket viktigt. Ett sätt, som med bra resultat använts under 

många år vid Lunds universitet, är att förutom den kompetens som finns ute på 

institutioner och fakulteter, bygga upp en central gruppering med kompetens att 

utgöra ett professionellt stöd. KIA-konsult är en intern konsultgrupp som arbetar på 

uppdrag från verksamheten t ex från en chef som ska genomföra en förändring. 

KIA-konsult stöttar chefen i frågor kring varför förändringen ska göras och hur den 

kan läggas upp. Gruppen kan genomföra intervjuer och facilitera samtal och 

workshops. Den följer förändringsarbetet genom att coacha chefen och kan ta fram 

olika former av underlag för förändringen samt följa upp förändringsarbetet. Vid 

LU utgörs stödet av 6 personer som en del av deras tjänst – totalt ca 1–1,5 heltid. 

Stödet ingår som en del av förvaltningens tjänsteutbud och ingår i de 

universitetsgemensamma kostnaderna och beställaren betalar ingenting när 

tjänsten utförs. LU erbjuder också centralt stöd i processkartläggningar (som kan 

vara en del i att förbereda en organisationsförändring alternativt behöva göras efter 

förändringen) samt stöd i projektmetodik dvs hur man kan lägga upp ett 

förändringsarbete i projektform om det är önskvärt.  

 

Att till förändringsarbetet koppla kommunikationskompetens är mycket viktigt. 

Hur en förändring kommuniceras i organisationen kan vara avgörande för ett lyckat 

genomförande. Det behövs också HR-stöd som har kunskap om regelverk, om hur 

förändringsprocessen kan läggas upp och genomföras, om hur skyddsombud och 

personalorganisationer ska involveras och hur risk- och konsekvensbedömningar 

ska göras. Parallellt behöver universitetet erbjuda kompetensutveckling för ledare 

om förändringsarbete och möjlighet till coachning för chefer samt ett gott 

samarbete med företagshälsovård i det fall då arbetsmiljöproblem trots allt uppstår.  

 

För att stödja i kommande förändringsarbete vid LiU föreslås med stöd av 

ovanstående resonemang att en central gruppering med kompetens att stödja i 

upplägg, genomförande och uppföljning av arbetet samt med kommunikations- och 

HR-kompetens skapas. Gruppen bör så långt som möjligt bestå av samma personer 

under längre tid. De får då möjlighet att tillsammans samla erfarenhet, bygga 

kompetens och utveckla sitt arbete. Att arbetet för de som ingår i grupperingen sker 

som del av anställning är nödvändigt då kostnader annars blir för höga. 
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Modeller för att hantera kostnader och utveckling för 

framtida verksamhetsstöd  

Modeller för att hantera kostnader 

Ett nytt sätt att organisera verksamhetsstödet kräver också ett nytt sätt att hantera 

kostnaderna. Det är viktigt att institutioner och fakulteter har möjlighet att påverka 

omfattningen av det stöd man får men samtidigt måste en lägsta nivå säkerställas. 

Detta talar för en modell med en grundavgift för basnivån på stödet med möjlighet 

att köpa mer stöd om så önskas. Beräkningen måste ske utifrån olika parametrar, 

antal anställda, omsättning inom utbildning respektive forskning, beroende på 

vilket verksamhetsområde det handlar om. Basnivån måste utformas så att 

administrationen klarar sina uppgifter med tillräcklig redundans och att enas om 

vad som ska utgöra basnivå och finansieringsmodell kräver sannolikt en särskild 

utredning. Över tid ska naturligtvis alla ha det stöd man betalar för men från tid till 

annan kan resurser behöva styras om för att lösa tillfälliga arbetstoppar eller 

uppkomna vakanser. Det är rimligt att göra uppföljning t.ex. vart tredje år för att få 

en bild av hur stödet nyttjats och hantera eventuella skevheter. Funktion och 

kostnad utgör också e del av den årliga uppföljningen.  

 

Krav på besparingar måste utgå ifrån att basnivån kan hanteras till en lägre kostnad 

men samtidigt är målet med mer pengar till utbildning och forskning ett 

gemensamt ansvar. 

 

Modell för kontinuerlig effektivisering   

För att arbeta med kontinuerlig effektivisering måste det finnas uppföljning som 

visar hur verksamheten utvecklas både ekonomiskt och kompetensmässigt och hur 

väl det stöd som ges fungerar. Det måste också finnas verktyg för att genomföra 

förändring. En modell för kontinuerlig effektivisering bör därför innehålla 

nedanstående komponenter. 

• Årlig uppföljning av kostnader.  

• Årliga verksamhets- och kompetensanalyser om inkluderar hela LiUs 

samlade kompetens inom verksamhetsstödet.  

• En anställningsprövning som bidrar till kunskap om förändringar i 

kompetensen. 

• Regelbunden konkurrensutsättning av vissa områden, exempelvis vart 

femte år.  

• Dialog med verksamheten såväl formellt som informellt. Informella vägar 

som ger alla medarbetare möjlighet att bidra till utveckling är av stort värde. 

• Modell för uppföljning av ”närstödets” funktion. 
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• Process för årlig genomgång av behov, funktion, kostnad osv. 

• Ett etablerat förändringsstöd som på ett effektivt sätt kan stöda 

genomförandet av ett kontinuerligt förändringsarbete. 

 

Komponenter i ovanstående lista som uppföljning av kostnader, 

anställningsprövning, underlag för verksamhets- och kompetensanalyser och 

informella vägar för medarbetares synpunkter, har alla utvecklats inom ramen för 

utredningen. Ett förslag kring förändringsteam har beskrivits under avsnittet Vägen 

till ett framtida effektivare verksamhetsstöd. 

 

Tidplan 

När denna slutrapport är inlämnad vidtar bearbetning och beslut om vidare arbete. 

Det är väsentligt att målbild och de steg som ska tas framöver tydliggörs snarast för 

att skapa klarhet för både medarbetare och chefer om ledningens ambitioner. 

Pilotverksamhet bör genomföras under 2019 och beroende på utfallet torde fortsatt 

arbete för större delar av LiU kunna påbörjas under 2020. Om förändringarna kan 

genomföras så att ny organisation gäller från 2021 skulle besparingskrav ställas 

inför budget 2022. 

 

Tidplan måste också upprättas för det fortsatta arbetet inom det 

studieadministrativa området. Nya Ladok är infört och det nya Studenthuset har 

inflyttning till sommaren. Under hösten 2019 kan det därför vara läge att konstatera 

vad som kvarstår att arbeta med inom området. Detta gäller både processer och de 

områden där fakulteterna har olika slags stöd inom sin organisation. Hösten 2019 

är något senare än vad som prognostiserades då uppdragen till respektive område 

skrevs men de resultat som ska uppnås är viktigare än tidsaspekten. 

 

Det arbete som återstår inom internationaliseringsområdet bör kunna inledas 

snarast och om möjligt bör också den gemensamma hanteringen av internationellt 

rekryterad personal ordnas omgående. 

 

När det gäller förbättringar av processer och utvecklad hantering av aktiviteter, som 

framkommit inom ramen för effektiviseringsuppdraget, så bör dessa naturligtvis 

förankras och genomföras så snart som möjligt. Särskilt gäller detta IT-området där 

förslagen inte på något sätt är beroende av förändrad organisation. Verksamhets- 

och kompetensanalyser ska genomföras årligen fr.o.m. 2019. 

 

Modell för kontinuerlig effektivisering bör också införas från 2019 och ett 

förändringsteam bör skapas och påbörja arbete så snart pilotverksamhet kommit 

igång. 
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Effektiviseringsuppdraget 

Nedanstående tabell redovisar de förslag som inkommit inom ramen för det 

pågående effektiviseringsuppdraget samt vad som återkopplats. Förslagen är 

sorterade i följande kategorier: 

 

• Ekonomi 

• Personal 

• Lokaler 

• Internationalisering 

• IT 

• Kommunikation 

• Studieadministration 

• Juridik, miljö och säkerhet 

• Allmänt 
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Ekonomi 

Nr Förslag Ev. svar/åtgärd 

1 Vi bör med hjälp av Excel och 

Raindance kunna effektivisera och 

automatisera det administrativa 

arbetet med ansökan, avstämning 

och ta ut projektstatus på våra 

forskningsprojekt. Vi har gjort en 

analys på de 25 KAW-projekt som 

vi idag hanterar vid IFM och 

kommit fram till att vi sammanlagt 

per år kan spara upp till 17 

arbetsveckor/år bara hos oss. 

Svar från Planerings- och 

ekonomiavdelningen:  

IFM har genomfört detta arbete 

tillsammans med bl a den centrala 

planerings- och ekonomiavdelningen. 

Utvecklingsarbetet har varit del i arbetet 

med arbetsgrupper kopplat till våra 

ekonomiprocesser, där vi identifierar och 

arbetar med utvecklingsbehov i 

organisationen.  

Vi har under 2018 arbetat med att 

anpassa rapporter mot vissa större 

finansiärer för att underlätta det 

administrativa arbetet. Det administrativa 

arbetet kopplat till våra forskningsprojekt 

är en stor del av ekonomernas arbete och 

smidigare och mer automatiserad 

hantering kan absolut ge stor effekt. Det 

går dock bara att automatisera till viss del 

då stor del av detta arbete innefattar att 

granska och validera underlaget. Väldigt 

bra att IFM arbetat med att effektivisera 

sin hantering kopplat till detta och vi ser 

absolut en möjlighet att nå en effektivare 

hantering och då främst kopplat till de 

större finansiärerna.  

Vår ekonomiprocessgrupp är ett utmärkt 

forum för IFM att sprida sitt arbete 

kopplat till detta. Gruppen handlar 

mycket om att vi ska dela med oss av 

goda arbetssätt för att nå högre kvalitet 

och effektivitet.  
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2 Ekonomiredovisning kommer upp 

från många institutioner, bl.a. 

föreslår vi att redovisning av EU-

projekt bör centraliseras, och att 

det ges möjlighet att köpa central 

hjälp med leverantörs- och 

kundfakturor. För att vara en så 

stor organisation är vi onödigt 

sårbara, kanske p.g.a. vår komplexa 

organisation men också beroende 

på att allt fler uppgifter kräver hög 

specialistkompetens, även inom 

administration. 

Svar från Planerings- och 

ekonomiavdelningen:  

Den här frågan har kommit in från flera 

håll i effektiviseringsutredningen för 

ekonomiprocesser. I utredningen för 

ekonomiprocesser finns ett förslag att 

införa specialister för EU-redovisning, 

som skulle kunna vara behjälplig till fler 

delar i organisationen. 
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3 I nuläget gör vi ett bokslut varje 

kvartal, vars resultat skickas till 

Ekonomistyrningsverket (och som 

LiUs ledning vanligen inte ser). Vi 

gör också tertialbokslut för internt 

bruk. Systemet innebär ekonomisk 

redovisning 6 ggr per år, men 

tertial- och kvartalsbokslut inträffar 

med en månads mellanrum två 

gånger årligen. Detta leder till 

mycket arbete för ekonomerna och 

minskar deras möjligheter att serva 

kärnverksamheten. Om LiU kunde 

synkronisera boksluten med ESV 

skulle två bokslut sparas varje år. 

Eftersom varje bokslut innebär 

avsevärt arbete skulle detta ge en 

rätt stor ökning av effektiviteten 

och ekonomifunktionens 

möjligheter att serva 

kärnverksamheten. På sikt kan det 

också göra det möjligt att dra ned 

ekonomifunktionen på 

institutionerna. 

Svar från Planerings- och 

ekonomiavdelningen: 

De uppföljningar som görs vid LiU är 

tertialrapporter per sista april, sista 

augusti samt bokslut vid årets slut, enligt 

beslut av universitetsstyrelsen. 

Tertialrapporterna syftar främst till att 

fånga upp (oönskade) avvikelser mot 

planerad verksamhet och ska kunna 

fungera som ett beslutsunderlag för att 

göra omprioriteringar, dels under året 

och dels för prioriteringar på längre sikt. 

Tertialrapporten per sista augusti ska 

också kunna fungera som ett 

nulägesunderlag för planering och budget 

för kommande år, som görs under hösten. 

Regeringen har precis avskaffat 

delårsrapporten, vilket innebär att delåret 

kommer att hanteras som ett kvartal. 

Vi gör inga kvartalsbokslut. Det vi gör är 

att leva upp till ESV:s förordningar som 

innebär att den ekonomiska 

redovisningen ska vara rättvisande vid 

varje kvartal.  För oss innebär det att 

kostnader och intäkter för resp kvartal ska 

ligga i rätt period, och framförallt att 

bidragsintäkterna är periodiserade 

motsvarande upparbetade kostnader. 

Inga analyser görs av resultatkonton eller 

balanskonton. Det görs heller inga 

analyser över den bedrivna 

verksamheten, och inga kommentarer 

behöver normalt lämnas av varken 

ekonomer eller chefer.  

Att ersätta tertialuppföljningarna med 

kvartalsuppföljningar skulle innebära att 4 

uppföljningar, med tillhörande 

kommentarer, ska lämnas in istället för 

som nu 3 uppföljningar per år. En djupare 

uppföljning per sista mars är lite för tidigt 
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på året då inte så mycket verksamhet har 

hunnit att bedrivas, och sista kvartalet per 

sista september blir sent för att hinna 

hantera avvikelser. Det skulle innebära att 

delåret skulle bli den stora uppföljningen 

under året. Delårsrapporten har precis 

avskaffats av regeringen, något som både 

chefer och ekonomer önskat under 

många år. Jag ser inte detta som ett bra 

alternativ. 

4 Se över interna styrmodeller. 

Interna priser för lånad personal 

kan ibland vara så höga att de 

motverkar samarbete, vilket på 

sista raden enbart innebär högre 

kostnader. 

Svar från Planerings- och 

ekonomiavdelningen: 

Interna styrmodeller är en viktig fråga och 

just nu pågår en översyn av principer vid 

internhandel. Säljande enhet bör få 

täckning för sina kostnader och samtidigt 

får vi inte ha en modell som är för 

komplex.  

 

Ibland kan den köpta tjänsten uppfattas 

som dyr, men i priset innefattas ofta 

kringkostnader kring anställningen såsom 

IT-abonnemang, kontorsrum, 

kompetensutveckling, dator etc. 
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5 OH-modellen har många brister. 

Bl.a. kommer effekten av 

förändringar i verksamhet ofta 

mycket försenat vilket leder till 

märkliga beslutsunderlag. Man kan 

lätt få signaler om ökade kostnader 

trots att det kanske enbart handlar 

om ökade andelar. Vidare förefaller 

det vara så att oh-debiteringen ofta 

är för hög. Procentsatserna är på 

kalkylerade kostnader som ofta 

underskrids. Våga göra central 

riskhantering och sänk 

procentsatserna schablonmässigt 

så att de pengar som de facto finns 

får en chans att arbeta. 

Svar från Planerings- och 

ekonomiavdelningen: 

Vi är medvetna att dagens OH-modell har 

sina brister och främst kanske i modellens 

eftersläpning. Vi har genomfört 

utredningar som gett förslag på alternativ 

hantering vid prefektledningsråd vid två 

tillfällen. Av olika anledningar har man 

inte velat ändra modell, då de alternativa 

lösningarna inneburit andra nackdelar.  

 

Det är institutionerna själva som sätter 

procentsatserna och gör detta utifrån 

stödkostnaderna på institutionen och 

debiterade stödkostnader från central- 

och fakultetsnivå. Institutionerna ställer 

sedan dessa i relation till kalkylerade 

kostnader i kärnverksamheten.  

 

Nivån på debiteringen för gemensamma 

stödkostnader från central- och 

fakultetsnivå baseras på budgeterade 

stödkostnader på dessa nivåer. Utfallet 

vid årets slut avviker inte sällan mot de 

budgeterade kostnaderna av olika 

anledningar. Det är viktigt att försöka 

budgetera så realistiskt som möjligt för 

att undvika balanserade 

överskott/underskott.  Över-/underskott 

kan hanteras vid OH-debitering 

kommande år, samtidigt som ryckighet i 

OH-nivåerna inte är önskvärda i en 

långsiktig verksamhetsplanering. 
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6 LiU köper in varor / tjänster årligen 

för ca 850-900 MSEK. Jag undrar 

om det inom projektet genomförts 

någon form av spendanalys (utöver 

på kontonivå) för att kartlägga vad 

LiU köper, vem som köper och för 

hur mycket? 

Med syfte att identifiera 

inköpsområden som skulle kunna 

vara föremål för antingen 

besparingar eller inköpsområden 

där vi skulle kunna hantera inköp 

på ett mer effektivt sätt. 

Kommentar Rättsavdelningen: 

Löpande uppföljning genomförs i den 

utsträckning som är möjligt - och det finns 

resurser för - inom ramen för 

upphandlingsverksamheten. En 

årsrapport tas fram i mars som 

övergripande redovisar vilka slutsatser 

som kan dras från föregående år. Skickas 

ut brett i organisationen. Vid 

institutionsbesök görs återkoppling till 

berörd institution om just dess 

verksamhet i ett upphandlingsperspektiv. 
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7 Idag får de personer som går in i 

uppdraget som avdelningschef 

eller enhetschef en vanlig dock 

rejäl löneökning på sin lön vid 

ordinarie lönerevision som jag har 

förstått de senaste 2 åren efter 

omorganisation till mindre 

organisatoriska enheter. Detta gör 

att vi ekonomer direkt förlorar 

möjligheten att kunna särskilja vad 

är ordinarie lön och vad är 

ersättningen pga att det tillfälliga 

uppdraget som du går in i som 

avdelningschef eller enhetschef. 

Här har jag vid ett flertal tillfällen 

påtalat bl a för controller och 

prefekt att de personer som går in 

dessa befattningar borde få 

ett tillfälligt uppdragstillägg direkt 

när de påbörjar din chefsroll istället 

och inte en vanlig löneökning vid 

ordinarie lönerevision för att 

underlätta ekonomisk uppföljning. 

Detta blir oerhört missvisande då 

den löneökning man har fått för 

det specifika uppdraget då hänger 

med när man frångår uppdraget 

och går över till sin ordinarie tjänst. 

Denna typ av löneändring pga det 

tillfälliga uppdraget borde således 

tas bort när man avgår som chef. 

En lösning för att bättre kunna följa 

ledningsfunktionens kostnader i 

samband med overhead är att 

detta uppdragstillägg läggs på ett 

separat konto i lönesystemet och 

bokföringen och hanteras separat 

vid lönekörningar och styras till 

institutionens overheadprojekt 

direkt vid lönekonteringen vid 

Svar från Planerings- och 

ekonomiavdelningen: 

När det gäller uppföljning av kostnader 

kopplade till olika chefsbefattningar så 

föreslår arbetsgruppen som arbetat med 

att beräkna kostnader för 

stödverksamheten att LiU:s styr- och 

redovisningsmodell ska utvecklas bl a så 

det går att urskilja vilka som har de olika 

chefsbefattningarna och omfattningen av 

chefsbefattningen som andel av 

heltidstjänst. En sådan datainsamling 

förutsätter inte att gällande principer för 

ersättningar till dessa chefer ändras utan 

det handlar endast om att i Primula göra 

det möjligt att ange eventuell 

chefsbefattning och omfattning. 
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uppdragstillägget, på så vis får man 

en direkt överblick över just 

kostnaden för chefsuppdraget och 

man särskiljer då kostnaden för 

den ordinarie tjänsten man har då 

man kanske jobbar som T/A 

personal eller är ute i 

grundutbildningen.  

 

Personal 

Nr Förslag Svar/åtgärd 

1 Färre medarbetarenkäter, färre 

handlingsplaner, färre 

uppföljningar, se över 

mötesstrukturer. 

Svar från HR-direktören: 

Flera aktiviteter skulle kunna ”samköras” 

mer för att minska antal 

handlingsplaner/svar. Pågående tankar 

kring detta finns. (Ex samordna mer kring 

arbetsmiljöaktiviteter/lika villkor) 

2 Rekrytering:  Vi efterfrågar ett 

gemensamt stöd vid rekrytering av 

medarbetare från andra länder. 

Denna fråga behöver vi bena i för att 

förstå mer vad man efterfrågar. Det finns 

en nätverksgrupp som hålls ihop från IO. 

Gruppen fokuserar mest på introduktion, 

omhändertagande på plats och inför 

ankomst mm. Enkät kommer att skickas 

ut till internationellt rekryterade för att 

utvärdera upplevelsen mm. Kanske svarar 

på delar av behov som efterfrågas? I 

övrigt bör man ev se över vidare på 

behovet och hur man skulle kunna hitta 

sätt att förenkla arbetssätt/nya arbetssätt 

(bl a för ”sällananvändare”). 
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3 Lön: Snabba upp processen med 

att lägga det som fortfarande inte 

kan göras via Primula så man 

slipper pappershanteringen t.ex. 

sjukförsäkran, föräldraledighet, 

tjänstledighet m.m. 

Svar från HR-direktören: 

Arbete med digitalisering sker, process för 

process. Vissa flöden har dock visat sig 

svårare än andra att digitalisera-så tidplan 

för resp del har vi inte idag. Tidigare 

väntade vi på ingång i Statens 

servicecenter skulle digitalisera alla 

flöden, då vi nu ej räknar med att gå in i 

Statens servicecenter behöver vi själva 

lägga upp en plan för vilka processer vi 

digitaliserar vid vilken tidpunkt. 

Arbetsgrupp för detta finns. 

4 Omställningsprocesser: Vi 

efterfrågar centralt stöd här. 

Svar från HR-direktören: 

Therese Wimarken som arbetar med 

arbetsrätt ser tillsammans med 

representanter för verksamheten över 

förbättringsområden inom 

omställningsprocessen, bl a kring 

tydlighet och ledtider t ex, flera 

förbättringsförslag är framme och mycket 

av processen utgår utifrån 

arbetsgivarverkets rekommendation på 

process överlag. 

5 Villkorsavtal: Se över 

villkorsavtalen för 

studentmedhjälpare och 

tidsbegränsade förordnanden så 

att man i nästa led lättare kan låna 

personal mellan varandra och 

också skapa effektivare rutiner för 

lönehanteringen för denna 

personal. 

Svar från HR-direktören: 

Vi behöver se över frågan för att se 

om/vad som kan vara aktuellt. 

 

 

  

6 Att dela anställningar mellan 

institutioner/enheter är en 

möjlighet som vi borde använda i 

större utsträckning. Det kräver 

dock att institutionerna är öppna 

för det. Behöver styras från UF om 

man vill ha en sådan lösning. 

Förslaget bifogas utredningen. 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 

Effektiviseringsuppdraget 
BILAGA 1 - FÖRSLAG FRÅN 

VERKSAMHETEN 
11(35) 

 

 

 
 
 
 
 

 

7 Primula: Ge fler behörigheter i våra 

system som exempelvis Primula. 

Man ska inte behöva vara HR-

partner för att få arbeta i ReachMe 

eller i Primula. Administratörer 

som fungerar som professionella 

HR-administratörer bör kunna 

arbeta med viss administration, 

något som skulle minska 

arbetsbördan på HR-partners. Idag 

behöver även en liten institution 

en hög andel HR-partner bara för 

att hantera all administration kring 

HR-frågor som tjänstledigheter, 

föräldraledigheter, sjukfrånvaro, 

m.m. 

Svar från HR-direktören: 

Pågående utredning sker redan gällande 

detta. Inventering av läget är genomfört 

och förslag kommer framöver. 

8 MU: Gör uppföljning vart tredje år 

istället för vartannat så att man 

hinner hantera resultaten, åtgärda 

dem och följa upp innan nästa 

utvärdering tar vid. Detta skulle 

spara arbetstid, pengar och leda till 

möjlighet att hinna genomföra 

åtgärder i stället för att hamna i ett 

arbete med ständiga utvärderingar. 

Svar från HR-direktören: 

Utredning kring MU och/eller annat sätt 

att mäta och utvärdera verksamheten 

kommer att ske. Benchmarking externt 

för att se över eventuellt ny metod för 

mätning/utvärdering. Dialog med 

ledningen kommer ske gällande vilket 

behov LiU har gällande mätning och 

utvärdering (ex fokusområden).  

9 Beslutshantering: Delegera fler 

beslut till institutionsnivå i syfte att 

minska pappersskick till D-huset, 

t.ex. vid vissa personalfrågor. Idag 

måste t.ex. alla tjänstledigheter 

över 6 månader skickas till HR-

direktören. Sådana beslut skulle 

kunna fattas nära verksamheten av 

prefekten/motsv. 

Svar från HR-direktören: 

Bör ses över. Rutinen med 

tjänstledigheter över 6 månader ses över 

nu. 
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10 Utnyttja möjligheterna till 

kompetensutveckling inom LiU via 

befintliga resurser genom att mer 

aktivt bjuda in personal till 

föreläsningar på olika kurser inom 

ramen för våra 

utbildningsprogram. Exempelvis 

genom att identifiera kurser inom 

ekonomi/HR/kvalitet/logistik som 

kan bedömas relevanta för TA-

personal och sedan låta föreläsarna 

bedöma hur många ”öppna” 

åhörarplatser man kan ta emot på 

en föreläsning. Därefter kan dessa 

platser användas för 

kompetensutveckling för personal 

utifrån planering vid 

medarbetarsamtal, 

omställningsinsatser vid 

verksamhetsförändringar etc. 

Examina behövs inte, bara ett intyg 

på att man varit närvarande. Jag 

har inte gjort någon beräkning i 

kronor och ören på vad vi skulle 

vinna med detta men gissningsvis 

finns en hel del att hämta. 

Några vinster som kan identifieras:  

- Vi sparar pengar då vi 

slipper att köpa in externa 

kurser och konsulter, 

samtidigt som vi utnyttjar 

befintliga resurser på ett 

bättre sätt 

- Vi stärker varumärket LiU 

som en attraktiv 

arbetsgivare då 

möjligheterna till 

kompetensutveckling ökar 

markant 

Förslaget bifogas utredningen. 
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- Vi ökar TA-personalens 

förståelse för lärarnas 

undervisningsuppdrag 

11 Ledarskapets förutsättningar. Vilka 

förutsättningar har vi för att leda 

och driva förändringsarbete 

vidare?  Vi önskar utbildning i detta 

då det handlar om mycket mer än 

själva beslutsfattandet. Kan vi 

kanske hitta en gemensam modell 

för hur vi ska arbeta, och samtidigt 

utbilda våra chefer i att leda 

förändringsarbete. 

Svar från HR-direktören: 

Bör ses över. Dialog om behov och 

eventuella insatser bör diskuteras. 

Lokaler 

Nr Förslag Svar/åtgärd 

1 Lokaler: Kartor som underlättar att 

hitta i de olika husen skulle spara 

arbetstid. 

Svar från universitetsarkitekten/FA: 

FA genomför just nu en upphandling av 

nytt fastighetssystem, vilket kommer att 

underlätta möjlighet att ta fram kartor 

och ritningar. 

2 Campusbuss: Vid översyn 

campusbussen, glöm inte 

konsekvensanalys för både 

studenter OCH lärare innan ett 

eventuellt beslut fattas. 

Svar från universitetsarkitekten/FA: 

Bakgrunden till att LiU nu genomför en 

upphandling av campusbussen är att 

Konkurrensverket gjort en granskning där 

det framkommer att LiU inte uppfyller 

LOU genom att, som idag, köpa platser på 

Östgötatrafiken. Vad som gäller framåt är: 

Östgötatrafiken kommer att köra 

Campusbussen i nuvarande omfattning 

fram till och med vårterminen 2019. En 

upphandling av  

Campusbussarna pågår. Några av LiU:s 

ingångsvärden är: 

a.  Samma antal turer och avgångar 
som idag 

b. Ingen ökad kostnad jämfört med 
idag, helst lägre. 
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Internationalisering 

Nr Förslag Svar/åtgärd 

1 Central kompetens inom 

mottagandet av internationell 

personal kan leda till avlastning då 

mycket kompetens idag måste 

byggas upp på varje institution 

inom detta område. Att IO i högre 

grad är en central kompetens inom 

de olika frågor man behöver känna 

till vid internationell rekrytering 

och att kunna stödja, vid behov 

med att leta bostäder. Sprida 

information kring nya lagar och 

regler som påverkar arbetet med 

internationell rekrytering och 

mottagning. Varje institution ska 

inte behöva ha egen 

kompetensförstärkning inom det 

området. 

IO har sedan september 2017 utökat sitt 

personella stöd till denna verksamhet. 

En arbetsgrupp med representation från 

institution, fakultet, HR och IO har tagit 

fram ett förslag till beslut om ett LiU-

nätverk, ”Network for International Staff 

Support” för att säkra samordning och 

informationsspridning inom ramen för 

verksamheten. 

Slutligen har också en bruttolista tagits 

fram på vilka uppgifter som ska/bör 

hanteras centralt respektive på 

institutionsnivå. 

I övrigt kommer denna verksamhet även 

att belysas inom ramen för det särskilda 

uppdraget till 

internationaliseringsdirektören att föreslå 

en effektivisering av LiU:s 

verksamhetsstöd för internationalisering. 

IT 

Nr Förslag Svar/åtgärd 

1 IT-konton för adjungerade med 

flera kostar pengar för 

institutionerna. Kan regionen ta 

kostnaden/delar av kostnaden? 

Förslag om ny policy för IT och 

telefoni. 

Svar från IT-avdelningen: 

Rörande IT-konton är det självklart en 

möjlighet för institutionen att få betalt 

från en annan källa. Men institutionen är 

ansvarig för de konton som skapas.  

 

Kommentaren om policy är lite otydlig 

men det kommer beslut om 

standardtelefon och standardhårdvara. 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 

Effektiviseringsuppdraget 
BILAGA 1 - FÖRSLAG FRÅN 

VERKSAMHETEN 
15(35) 

 

 

 
 
 
 
 

 

2 Institutioner har egna intranät, det 

föregriper intranätsprojektet men 

det är en effektiviseringsåtgärd. 

Svar från IT-avdelningen: 

Detta är i grunden en 

kommunikationsfråga. Rent tekniskt är 

det en försumbar kostnad att driva 

intranät i t.ex. Polopoly. Besparingen 

uppstår när HELA Polopoly kan stängas 

av. 

3 Telefonabonnemang. Görs någon 

uppföljning för att kostnaderna ska 

hållas nere såsom att avtal 

omförhandlas? Finns det någon 

som har övergripande koll på detta 

för hela LiU:s del? Är det upp till 

varje chef att välja vilket 

telefonabonnemang som passar 

bäst för sina medarbetare? 

Svar från Mattias Eklund, 

systemförvaltare UF: 

Uppföljning görs regelbundet. Bl.a för ca 1 

år sedan då vi höjde surfen på samtliga 

abonnemang från 1GB till 10GB/mån, 

vilket sparar flera hundra tusen för LiU 

årligen.  

Kollen har teleservice (där jag ingår), med 

hjälp av flera olika system som övervakar 

LiU:s telefonianvändning. Ansvaret för 

tjänsten har Johan Gilbertsson. 

I slutändan är det upp till varje chef att 

välja abonnemang till sina medarbetare. 

Vi kommer regelbundet med 

rekommendationer för de som genom sin 

användning faller in i någon kategori där 

de kan spara pengar genom att byta 

abonnemang. För att ta exemplet från 

förra vintern så kontaktade vi samtliga 

chefer till de som hade ett mobilt 

bredband med rekommendationer om 

vilket abonnemang som skulle bli mest 

priseffektivt med tanke på användningen 

de senaste 12 månaderna, vilket ledde till 

att en stor mängd mobila bredband som 

inte användes så flitigt kunde sägas upp, 

och majoriteten av de övriga göras om till 

ett med lägre månadskostnad. När det 

gäller de olika abonnemangsformerna för 

LiU:s telefoner så är de så pass få att det 

är relativt enkelt att hitta en bra lösning 

för de anställda. 
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4 Något som jag tycker saknas är 

hanteringen av IT-organisationen 

och ur mitt perspektiv som 

miljöstrateg – hanteringen av 

resurser i form av 

elektronikutrustning mm. Jag är 

kritisk till att det finns beslut eller 

policy kring att byta ut fullt 

fungerande utrustning bara för att 

ett visst datum har passerat. Jag 

känner till hur fungerande 

projektorer monteras ner och byts 

ut trots att de är fullt fungerande. 

Inköp av annan IT-utrustning 

(datorer gissningsvis) verkar 

kraftigt ha ökat och jag ställer mig 

frågan hur den befintliga 

utrustningen hanteras?  

 

Det togs fram en återbrukspolicy 

för några år sedan där IT-utrustning 

ska ingå. Jag undrar om det är 

försvarbart både ur ekonomiska 

och miljömässiga perspektiv hur 

denna hantering av fungerande IT-

utrustning kan vara försvarbar? 

Hur återbrukas IT-utrustning vid 

LiU? 

Svar från IT-avdelningen: 

IT-utrustning 

När vi får in utrustning, oavsett om det är 

mus, kablar eller bildskärmar gör vi en 

bedömning om detta går att återanvända 

på något sätt. Om vi bedömer att 

utrustningen är i gott skick och kan 

komma någon på LiU till nytta lägger vi 

det i vårt lager/återbruk. Saker vi sparar 

är exempelvis HDMI-kablar, tangentbord, 

möss, adaptrar. Detta delas sedan ut till 

institutioner gratis när behovet uppstår 

och har varit väldigt uppskattat. 

 

Datorer / mobiltelefoner 

Samma bedömning görs när vi får in en 

dator eller en telefon. Värt att veta är att 

om det är en hyfsat ny dator eller telefon 

flaggar institutionen/motsvarande 

oftast om att detta skall återanvändas i 

verksamheten. Exempelvis kan det vara 

en ny rekrytering på gång, eller en 

befintlig anställd med en äldre dator. 

 

Om vi får in datorer eller telefoner som 

inte skall återanvändas i verksamheten 

den kom från gör vi om dessa till 

låneutrustning. Detta kan alla 

institutioner/motsvarande låna 

kostnadsfritt av oss och har varit väldigt 

uppskattat i verksamheten. 

 

Oavsett om den dator eller telefon vi får 

in skall återanvändas i verksamheten eller 

bli låneutrustning har vi datorn hos oss i 

förvar enligt en rutin vi satt upp. Detta för 

att verksamheten skall ha betänketid, 

ibland har man kommit på att man 

behöver hämta ut data från hårdvaran på 

något sätt. Vi avvaktar alltid ett 
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godkännande från 

institution/motsvarande innan vi rensar 

en hårdvara. 

 

Återvinning 

Utrustning vi bedömer inte är användbara 

går till elektronikåtervinning. Exempel på 

utrustning är datorer äldre än 5-6 år, 

kablar vi redan har ett överskott på, 

bildskärmar som inte är Widescreen. 

 

Vi försäkrar oss att återvinningen går 

korrekt till genom att 

nyttja: https://www.atea.se/goitloop 

 

Information 

Jag har pratat på 

institutionernas/motsvarande APT och 

ledningsmöten om detta återbruk och att 

vi först och främst tar utrustning där. 

  

https://www.atea.se/goitloop
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Kommunikation 

Nr Förslag Svar/åtgärd 

1 Rutinerna kring 

webbkommunikation, där 

kommunikatören är den enda som 

får lov att ändra på webben. Det 

innebär att vi, i stället för att jobba 

med saker som kräver vår 

kompetens, ägnar mycket tid åt att 

ändra på kommatecken, klippa och 

klistra text, lägga till eller ta bort 

personer i grupper, flytta på 

artiklar, etc. etc. Allt detta är 

sådant som inte kräver någon 

kunskap inom kommunikation.  

Vi är även flaskhalsar mot 

forskarna, där det krävs att 

forskarna först förmedlar till oss 

vad de vill göra, sedan gör det, 

sedan kontrollerar att vi förstått 

dem, sedan att vi har lagt in det på 

ett korrekt sätt. Det är på tok för 

många steg, som leder till för 

många misstag och för mycket 

extraarbete som inte har något 

med kommunikation att göra. 

Svar från kommunikationsdirektören: 

Det kommer ett workflow i 

webbgränssnittet som just nu håller på 

att testas. Det innebär att fler kan rätta, 

eller arbeta med texter, som sedan 

publiceras av kommunikatören. 
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2 Verktyget sätter käppar i hjulet när 

det är mycket trögarbetat. Som ett 

exempel: det tog mig 4 timmar (!!!) 

att lägga upp 10 filer på en sida, 

och detta inte på ett sätt som är 

optimalt för besökarna. Det gick 

dock inte att göra bättre. Som 

jämförelse gjorde jag samma 

operation in en Wordpress-

installation, vilket tog 87 sekunder, 

inklusive att logga in och att skapa 

en sida (vilket vi inte är betrodda 

att göra i SiteCore).  

Exempel 2: Vi blir ofta ombedda att 

ta hand om problem som uppstått. 

Till exempel göra om saker som 

redan är gjorda, eller som igår, gå 

igenom alla bilder vi har laddat upp 

och lägga till en engelsk Alt-text, 

eftersom de inte längre visas om 

de inte har en separat text på 

engelska (det spelar ingen roll om 

den ursprungliga texten är på 

engelska eller inte, det handlar om 

att ett speciellt fält i SiteCore inte 

längre kan vara tomt för det förstör 

programmet). Då vi inte kan söka 

fram vilka bilder vi har laddat upp 

(det finns ingen sådan möjlighet) är 

vi ombedda att gå igenom alla 

sidor vi någonsin skapat för hand 

och ändra i bilderna. Detta är ett 

tidsslöseri utan råge. 

Det ska säga att vi nu är 50 

kommunikatörer på LiU, till skillnad 

från 23 för fyra år sedan, och ändå 

har vi mindre effekt på 

kommunikationen än tidigare. 

Svar från kommunikationsdirektören: 

Vi har inte uppfattningen att verktyget är 

problemet längre. Tyvärr finns det en del 

som ännu inte tillfullo kan hantera 

Sitecore. Vi har lagt in flera 

utbildningstillfällen för att åtgärda detta. 

 

Vi har inte mindre effekt på vår 

kommunikation via webben. Tvärtom 

visar sifforna att vi ökar trafiken på våra 

sidor. 
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3 Nätverket för institutionernas 

kommunikation skulle vilja föreslå att 

fotona som tas till passerkorten ska 

användas även till medarbetarsidorna. 

Idag blir nyanställda fotograferade i 

samband med att de hämtar ut sina nya 

passerkort. Varje anställd på LiU har en 

medarbetarsida, där det finns utrymme 

för foto av medarbetaren. Idag ser läget 

för medarbetarfoton olika ut. Det finns 

institutioner med egna fullt utrustade 

fotostudios. Det finns institutioner som 

har en systemkamera. Vidare finns det 

institutioner som varken har 

fotoutrustning eller utrymme för en 

studio. Kommunikations- och 

marknadsavdelningen erbjuder sig att 

mot en kostnad på 300 kr per person ta 

porträttfoto till webben. 

De foton som idag tas till passerkorten 

håller en för låg fotografisk kvalitet. För 

att de ska uppfylla LiU:s bildpolicy behövs 

kvalitetshöjning. Vi har identifierat att 

följande skulle behövas: 

-Fotoutrustning, vilket inkluderar kamera 

och blixtar. -Avskilt utrymme eller studio, 

inte en stressig miljö där många 

människor rör sig. 

-Kompetens hos fotografen att ta 

porträttfoton, samt grundläggande 

kunskaper i redigering/bildbehandling. -

Dator där fotografen har möjlighet till 

kortare bildbehandling direkt efter 

fototillfället och där man kan ladda upp 

fotot direkt på medarbetarsidan, såväl 

som på passerkortet. 

Fördelarna med vårt förslag 

-Det är mer kostnadseffektivt att bygga 

upp en ordentlig fotostudio på tre 

ställen, än att varje institution ska bygga 

upp varsin studio utöver den befintliga 

organisationen som tar foton till 

passerkorten. -Det säkerställer en hög 

kvalitet på medarbetarfotona. -Högre 

andel medarbetarfoton på webben. När 

medarbetarna är nyanställda är de 

Svar från kommunikationsdirektören: 

Eftersom en besparingsåtgärd var att ta 

bort korten på LiU-kortet lämnar jag detta 

utan kommentar. 

 

KOM arbetar med att bygga upp en 

tillfällig egen fotostudio i G-huset. När vi 

flyttar till D-huset kommer vi att ha en ny 

fotostudio där, samt samverka med IKT-

studion för filmning. 
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motiverade att få passerkort. Senare är 

det svårt att få dem att prioritera att ta 

porträttfoto. 

-Om vi ändå fotar våra nyanställda, kan vi 

lika gärna se till att ta bra foton så att 

man kan använda dem i fler 

sammanhang. Då disponerar vi 

medarbetarens tid på bästa sätt. 

Vi menar också att det här behövs på 

Campus Valla, Campus Norrköping och 

Campus US. 

4 Webb: Arbetet med den externa 

webben bör ses över framför allt 

vad gäller grundutbildning. 

Svar från kommunikationsdirektören: 

Det pågår ett ständigt arbete med att 

förbättra dessa sidor utifrån olika 

analyser och användartester. 

 

Studieadministration 

Nr Förslag Svar/åtgärd 

1 Kursval- det ger i princip en 

individuell studiegång vilket blir en 

kostnadsdrivare. 

Svar från studieadministrativ chef: 

Det är i grunden en 

utbildningsadministrativ fråga som 

hanteras av respektive fakultet/område. I 

och med övergången till nya Ladok kan 

det vara värt att se över effekten av 

kursval och föra en diskussion om ifall 

eventuella förändringar är önskvärda att 

genomföra. 
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2 Ladokrapportering som utförs av 

alla administratörer/samordnare 

på en institution tenderar att bli 

ineffektiv när den inte utförs 

regelbundet av alla inom 

forskarutbildningen. Jag tror att det 

är mer effektivt om ett visst antal 

personer (kritisk massa) utför 

denna arbetsuppgift istället för att 

många ska utbildas (kostnad för 

det) för att sedan göra några få 

ärenden/år som då riskerar att bli 

varken rättssäkra eller effektiva. 

Jag kan inte uppskatta kostnaden 

som skulle kunna sparas men om 

alla institutioner specialiserade 

denna uppgift så tror jag att 

kostnaden för att utbilda nya 

Ladokanvändare skulle kunna 

reduceras ganska rejält. Mitt 

förslag är att Ladokrapportering 

utförs av en mindre grupp 

administratörer/samordnare som 

är specialister på Ladok och som 

hanterar alla Ladokärenden på 

institutionen.  

Denna omstrukturering 

implementerar vi för närvarande 

på IFM och än så länge har det 

fungerat mycket bra. 

Svar från studieadministrativ chef: 

Projektet Nytt Ladok på LiU har föreslagit 

förändringar i arbetssätt, bland annat 

rörande första linjens support, för att 

skapa en effektivare och LiU-gemensam 

supportorganisation för institutionerna. 

Denna förändring genomfördes i 

samband med driftsättningen av nya 

Ladok i december 2018. Organiseringen 

av forskarutbildningen 

(ladokadministrationen) ses över under 

våren 2019. En av projektets bärande 

tankar är att Ladok ska vara enkelt och 

lättanvänt, men effektivt och rättssäkert. 

Dessa frågor analyseras och utvärderas i 

projektet av Ladokexperter från 

fakulteter, institutioner och 

universitetsförvaltningen (t ex 

Ladokgruppen), som sedan lägger förslag 

på rekommenderade ändringar till 

styrgruppen. 
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3 Att arbeta mer kostnadseffektivt 

kan också vara att professionalisera 

administrationen genom att se till 

att det är administratörer som 

arbetar med administration och 

inte lärare som huvudsakligen ska 

arbeta med andra saker.  Mycket 

av administrationen är regelstyrd 

och kvalitetssäkras via 

gemensamma processer och 

rutiner. Det är svårt för en lärare 

att få den kompetensen. 

Svar från studieadministrativ chef: 

Projektet Nytt Ladok på LiU ser över vilka 

förändringar som är önskvärda och 

möjliga utifrån den bärande tanken att 

Ladok ska vara enkelt och lättanvänt, men 

effektivt och rättssäkert. Det innebär 

bland annat att befintliga processer 

genomlyses för att utröna om de kan 

utföras annorlunda, om förändringar kan 

leda till att vissa steg kan elimineras, samt 

att rätt funktion utför uppgiften utifrån 

gällande regelverk. Dessa frågor 

analyseras och utvärderas i projektet av 

Ladokexperter från fakulteter, 

institutioner och universitetsförvaltningen 

(t ex Ladokgruppen), som sedan lägger 

förslag på rekommenderade ändringar till 

styrgruppen. 

4 Studievägledning: Se över 

organisationen för 

studievägledning. Problem finns i 

samarbetet och det behövs säkring 

vid vakanser. 

Svar från studieadministrativ chef: 

Studievägledning på LiU utförs dels för 

presumtiva studenter (central 

studievägledning; 

universitetsförvaltningen), dels för 

antagna studenter (respektive fakultet; 

centraliserat eller delegerat på 

institutionsnivån.). Det finns idag ett 

fungerande samarbete mellan 

studievägledarna via ett nätverk. Frågan 

kring bemanning/rekrytering har lyfts från 

några håll. En dialog och utvärdering av 

hur LiU:s studievägledning kan samordnas 

för att skapa en robust och effektiv 

organisering, t ex kring 

bemanning/rekrytering, är därför 

önskvärd. 
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5 Ladok 3: Ta fram en för LiU 

gemensam struktur inför 

genomförandet av LADOK 3. Tex 

vem gör vad, lärare /administratör. 

Om vi ska når 

effektiviseringsvinster inom detta 

fält går det inte att säga till 

institutionerna att de bestämmer 

själva Då blir det ingen samordnad 

effekthemtagning. 

Svar från studieadministrativ chef: 

Se svar på fråga 2 och 3 ovan. 
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Juridik (RA), miljö och säkerhet (FA) 

Nr Förslag Svar/åtgärd 

1 Tolkning av avtal. Tidigare fick 

prefekterna tolka mer än idag när 

det görs av jurister. Uppfattas som 

ineffektivt. 

Svar från Rättsavdelningen: Oklart vad 

man syftar på här. Det finns ingen 

reglering av vem som får ”tolka” avtal vid 

LiU. Gissar att man syftar på delegationer 

att ”underteckna” avtal, dvs beslut att 

ingå avtal (se även punkt 2 nedan). I 

denna del har det under senare år bl a 

höjts beloppsgränser och förtydligats i 

delegationerna vilka som har rätt att 

underteckna avtal i olika situationer samt 

t ex att vissa avtal kräver samråd med 

jurist inför beslut. Man skulle kunna tänka 

sig att i det senare fallet föreslå att ändra 

formuleringen till att ”dialog med 

juristenheten rekommenderas i de fall 

som inte är standardmässiga” - under 

förutsättning förstås att verksamheten 

känner sig bekväma med ansvaret att 

avgöra vad som är ”standardmässiga”. 

Notera att när man undertecknar ett avtal 

så ansvarar man för att avtalet och 

hanteringen därav är förenlig med såväl 

lagar och förordningar som lokalt 

regelverk. Mot denna bakgrund känns det 

främmande att använda termer som 

”ineffektivt” för den kvalitetssäkring som 

juristenheten tillhandahåller/erbjuder 

som stöd. Frågan om delegationer inkl 

beloppsgränser mm, är dock en fråga för 

rektor/universitetsledningen att avgöra, 

dvs i vilken utsträckning man anser att det 

är lämpligt att delegera beslut. 
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2 Höj beloppet då prefekt kan ingå 

avtal så att avtalet inte behöver 

skickas/handläggas av juristerna. 

Svar från Rättsavdelningen:  Se 

kommentar ovan. Frågan om ändring av 

beloppsgränser mm i 

delegationsordningen är 

rektors/universitetsledningens ansvar att 

bedöma lämpligheten av. Notera att när 

man undertecknar ett avtal så ansvarar 

man för att avtalet och hanteringen därav 

är förenlig med såväl lagar och 

förordningar som lokalt regelverk. 

3 Lagbevakning: Centralisera eller 

koncentrera. Kompetensen finns 

inte på alla institutioner men idag 

krävs det att den finns. Ökad 

professionalisering önskvärd. 

Kommentar MoS Fastighetsavdelningen:  

LiU (genom MoS) har ett 

lagbevakningssystem gällande miljö, 

säkerhet och arbetsmiljö. Bevakningen 

samt kommentarer på lagförändringar 

sker centralt och institutionerna bör 

lämpligtvis ha en eller flera utsedda 

mottagare av informationen (idag kallas 

dessa personer ”lokala lagbevakare” men 

rollen utgör egentligen en 

mottagningsfunktion). MoS kan behöva 

kommunicera detta tydligare. Eventuellt 

kan ett samarbete ske med JE för att hitta 

bra former för bevakning och 

kommunikation av lagförändringar, även 

utanför ramen för miljö, säkerhet och 

arbetsmiljö. 

4 Diarium: Flertalet institutioner 

efterfrågar centraliserad 

diarieföring. 

Kommentar Rättsavdelningen: RA_DA har 

inget att invända mot ett sådant förslag 

givet att enheten tillförs erforderliga 

resurser. 
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5 Brandskydd och säkerhet:  Idag 

utförs de enligt regelverket 4 ggr 

per år. Ibland är flera institutioner 

inblandade (delade ytor) och 

dessutom görs ronderna också av 

fastighetsägaren. Oerhört mycket 

arbetstid finns därmed att spara. 

Kommentar från MoS/FA: 

Brandskyddskontroller, vilket detta 

förslag torde åsyfta, ska genomföras på 

ett sätt så att ett skäligt brandskydd 

säkerställs (kvartalsvis i de flesta 

verksamheter). Kontrollerna ska 

genomföras av fastighetsägare och 

nyttjanderättshavare, och en 

överenskommelse dem emellan är en 

förutsättning för att arbetet inte ska göras 

dubbelt eller falla mellan stolarna. 

Överenskommelsen regleras i 

hyresavtalet, ofta i en gränsdragningslista 

eller andra motsvarande bilagor. I nuläget 

pekar flera av LiUs hyreskontrakt på LiU 

som utförare av egenkontrollen, varför 

arbetssättet är uppbyggt utifrån detta. En 

översyn av brandskyddskontrollerna 

pågår dock redan och denna inkluderar 

bland annat dialoger med fastighetsägare 

samt eventuella möjligheter för 

institutioner att låta väktare utföra stora 

delar av dessa kontroller, vilket är 

åtgärder som på ett bra sätt möter detta 

effektiviseringsförslag. 

6 Miljö: All uppgiftsfördelning 

gällande miljöområdet innebär 

mycket arbete för 

miljösamordnarna på institutionen. 

En fråga är också hur mycket av det 

arbete som miljösamordnarna gör 

som enbart gäller centrala delar 

(som miljörevision) som ska 

bekostas av institution? 

Kommentar från MoS/FA: En större 

översyn av roller samt vad rollerna 

innebär är på gång inom miljöområdet. 

Det verkar finnas en osäkerhet i vad som 

förväntas av miljösamordnare respektive 

intern miljörevisor.  Utifrån beslut dnr 

LiU-2013-00216 (vad funktionen intern 

miljörevisor innebär) samt beslut dnr LiU-

2013-00215 (vad funktionen 

miljösamordnare innebär) förtydligas 

rollerna, men kommunikation kring detta 

behövs. Ofta är miljösamordnarna även 

interna miljörevisorer. 
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7 Arbetsmiljö är oerhört viktigt, men 

inte så viktigt att mer än 30 lärare 

behöver sitta i de kommittéer som 

diskuterar olika aspekter på 

arbetsmiljö med Region 

Östergötland. Vi skulle utan att 

förlora något alls kunna dra ned vår 

representation i dessa kommittéer 

från 4 till 2 lärare per kommitté, 

eller möjligen minska antalet 

kommittéer. 

Kommentar från MoS/FA: Om detta 

förslag syftar på de SAMS-

samarbetsgrupper som finns inom ramen 

för samarbetsavtalet mellan Region 

Östergötland och LiU så har MoS en 

kommentar, då flertalet 

samarbetsgrupper inom SAMS också har 

tydlig representation från MoS. SAMS-

samarbetsgruppernas medlemmar utgörs 

av både lärare och administrativ/teknisk 

personal. Fördelningen ser lite olika ut i 

olika samarbetsgrupper. Syftet med 

representationen är att kunna inhämta 

kompetens och viktiga synpunkter från 

verksamheten vid det utvecklingsarbete 

som bedrivs i arbetsgrupperna. Det är 

samtidigt ett sätt att förankra arbete inför 

vissa beslut med koppling till SAMS 

arbetsområden.  

Om den representation som idag finns 

från verksamheten (totalt* 8 personer 

från MoS/HR samt 21 personer från 

institutioner i 6 olika samarbetsgrupper 

inkl FFRH) bedöms vara betungande på 

ett sätt som inte motsvarar den 

förankringsprocess som varit avsikten, 

föreslår MoS att SAMS-

samarbetsgrupperna får i uppdrag att se 

över representationen. 

*Utgått från sammanställningen över 
samarbetsgrupper enl dokumentation som togs 
upp vid SAMS styrgrupp 180129. Den stämmer 
inte helt, vissa repr är utbytta i 
samarbetsgrupperna. Några personer vid inst 
sitter i mer än 1 grupp men har bara räknats med 
en gång i summan 21 st. 
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Allmänt 

Nr Förslag Svar/åtgärd 

1 Se till att rutiner och blanketter är 

uppdaterade, enhetliga och 

tillgängliga. 

Förslaget bifogas utredningen. 

2 Samla handlingsplaner för en 

samlad bild. Utforma uppdrag? 

Förslaget bifogas utredningen. 

3 Alla direktörer ansvarar för sina 

processer, men alla rör hamnar hos 

institutionerna. Hur ser 

direktörerna på sin egen 

samverkan? Vi uppfattar en tydlig 

centraliseringstrend (jfr IT). Detta 

må vara rätt spår, men finns någon 

konsekvensanalys kring de beslut 

som fattas? Nu sker många oerhört 

stora förändringar samtidigt; webb, 

nytt Studenthus, nytt 

ekonomisystem, nya arbetsformer 

som En väg in, Ladok3, digitala 

tentor m.m. På institutionerna gör 

man allt förändringsarbete 

samtidigt. Vi anser att detta faktum 

måste uppmärksammas mer. Hur 

prioriterar vi, vad är mest viktigt 

och vad är mest bråttom…? 

Förslaget bifogas utredningen. 

4 Institutionerna efterfrågar också 

mer övergripande diskussion kring 

vad ett professionellt och 

ändamålsenligt verksamhetsstöd är 

och hur vi arbetar för att vara ett 

sådant. Detta borde vara en del av 

projektet. 

Förslaget bifogas utredningen. 
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5 Etablera en personalpool där det 

finns administratörer med 

kompetens framför allt inom 

ekonomi och 

utbildningsadministration. 

Medarbetare som har en 

anställning på LiU men som ”hyrs 

ut” för kortare uppdrag på 

institutioner som har tillfälliga 

behov. Det behöver inte vara 

samma personer utan man 

fastställer en nivå på omfattningen 

av hur mycket resurser som ska 

finnas där t ex 5 heltidsresurser. 

Istället för annonsering och 

rekryteringsprocesser som tar 

oändligt mycket tid för varje 

institution som lägger ut en 

kungörelse kan man snabbt få stöd 

via poolen. Personerna ska 

rekryteras just utifrån pooltänket 

och ska därför vara medvetna om 

vad som gäller. Vi skulle kunna titta 

på hur man arbetat med detta i 

Luleå för att få till en modell som 

passar LiU. 

För att konkretisera ovanstående 

behöver respektive processägare 

precisera vilken kunskap och 

bakgrund personer som ska arbeta 

i respektive process behöver för att 

arbeta i system knutna till 

processen.  Utöver det behövs en 

tydlig beskrivning av vilken roll en 

sådan person ska ha i processen. 

Då kan det finnas möjlighet för 

varje institution/enhet att använda 

sig av en pool av personer med 

likvärdig kunskap i respektive 

verksamhet alternativt för två eller 

Förslaget bifogas utredningen. 
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flera institutioner/enheter att dela 

resurser. Inom vissa områden finns 

redan grunden till ovanstående, 

exempelvis inom HR. 

6 LiU generellt kan spara mycket på 

att effektivisera vårt arbete på 

olika sätt och jag tror att en bra och 

effektiv möteskultur är viktigt. 

Varje möte kostar tid och pengar 

och sammantaget blir det många 

arbetstimmar som går förlorade 

under ett år. Det är svårt att mäta 

”mjuka” värden i kostnader men 

förlorad arbetstid p g a ineffektiva 

möten är uppenbar och bör räknas 

med i denna inventering. 

Förslaget bifogas utredningen. 
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7 Vid en genomläsning av den 

information som projektet 

genererar har jag en 

fråga/synpunkt. LiU:s budget ligger 

på nästan 4 miljarder. När jag ser 

siffrorna för effektivisering 

kommer totalen inte ens upp i 10 % 

av denna summa, kanske inte ens 1 

%. Känslan blir ju då att metoden i 

projektet inte riktigt levererar så 

bra resultat. Dvs: mycket kraft 

läggs på effektivisering men 

utväxlingen blir inte särskilt stor. 

Jag kan ha missat något här, men 

det är vad jag kan läsa mig till. För 

att ta ett enkelt exempel: Enligt 

LiU:s statistik på hemsidan jobbar 

40 % ordinarie med 

kärnverksamheten, 20 % 

doktorander och 40 % 

verksamhetsstöd. Det betyder det 

går 1 st person verksamhetsstöd 

för varje tillsvidareanställd i 

kärnverksamheten (vi räknar bort 

doktoranderna). Och ända klagar 

lärare som jag på att jag får mer 

administration för varje år. Vad 

detta blir i siffor är svårt att säga, 

men låt oss anta att ca 40 % av 4 

miljarder är verksamhetsstöd. Då 

är det hundratals miljoner som 

behöver effektiviseras bort och det 

tror inte jag är möjligt genom den 

osthyvlingsmetod som används i 

effektiviseringsprojektet. För tittar 

man t ex på IT-stödet skulle man 

säkert komma fram till att de gör 

ett bra jobb och känner sig 

stressade så att de skulle behöva 

flera anställda. Men tar en ett steg 

Svar från Marianne Granfelt, utredare: 

Inom ramen för effektiviseringsprojektet 

har en modell för beräkning av kostnader 

för verksamhetsstödet tagits fram. Det är 

väsentligt att det är de verkliga 

kostnaderna som följs upp och inte OH-

kostnaderna då de senare är resultatet av 

en fördelning av vissa kostnader utifrån 

vissa beslutade principer. I 

effektivseringsprojektets slutliga förslag 

ingår att, då de nya arbetssätten och den 

nya organisatoriska modellen införts, ska 

krav ställas på respektive område inom 

stödet att minska kostnaderna inom 

något år.  
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tillbaka blir det orimligt när OH 

uppgår till över 100 % i 

grundutbildningen på en hel del 

ställen (allt över 30 % skulle aldrig 

accepteras i en affärsdrivande 

verksamhet som ofta får utgöra 

förebild för förvaltning). Så de 

enskilda 

verksamhetsstödsfunktionerna är 

säkert jättebra men nu drar vi mot 

att verksamhetsstöd (vitt tolkat) är 

huvudverksamheten i vissa delar av 

LiU (över 100 % OH). Så något blir 

fel och detta systemfel rår, vad jag 

kan se, inte 

effektiviseringsprojektet på. Det 

handlar om forskning runt 

byråkrati och vad vi skulle kunna 

göra annorlunda. 

 

Frågan är denna: Hur jobbar 

effektiviseringsprojektet med den 

stora frågan om varför byråkratin 

har blivit en så stor del av 

verksamheten och vad en kan göra 

åt detta? Byråkrati behövs och är 

jättebra, men det blir 

problematiskt när den börjar bli 

huvudverksamheten. 
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8. Här på IEI hanterar vi ca 40 000 

skrivna och rättade papperstentor 

per år. Dessa ska sedan lämnas ut 

till studenterna och de som inte 

hämtas ut arkiveras. Vi bemannar 

en expedition dagligen för att sköta 

utlämnandet och många hämtar 

inte ut sin tenta utan vill ha den 

scannad till sig för att titta på den 

hemma och ev ompröva eller 

annat. Vi har även stor efterfrågan 

på att begära ut handlingar i form 

av bästa resultat på tidigare skrivna 

tentamensomgångar, ett arbete 

som kräver mycket resurser i 

perioder.  

 

Vår expedition är bemannad av två 

personer då vi har vårt arkiv längre 

bort p.g.a. platsbrist och vi inte kan 

stänga expeditionen för att gå och 

hämta begärda handlingar.  

 

Vi håller på att se över vår 

hantering av dessa papperstentor i 

syfte att effektivisera och öka 

antalet uthämtade tentor. Vi har 

gjort studiebesök på andra 

lärosäten och ska i höst jobba med 

att ta fram en plan för införandet 

av digital utlämning av skrivna 

papperstentor. Det innebär i så fall 

att de skrivna papperstentorna 

scannas in i expeditionen och 

sedan lämnas ut elektroniskt via en 

databas. Vi kan i så fall få kortare 

arkiveringstid, optimera arbetet i 

expeditionen, lättare hantering av 

utlämnande av handlingar. I 

längden kan detta eventuellt göra 

Förslaget bifogas utredningen. 
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att del av resurs som vi idag har till 

att lämna ut papperstentor kan 

användas till andra 

arbetsuppgifter.  

 

Lärosäten som har detta system 

och som vi tittat på är KTH, Uppsala 

Universitet och Karlstad 

Universitet.  

 

Vi har sett över de andra 

institutionerna på LiU gällande 

utlämningar av tentor och kan 

konstatera att vi hanterar flest 

tentor och har flest begäran om 

allmän handling när det gäller 

”bästa resultat”, men vi tänkte 

ändå tipsa 

effektiviseringsuppdraget om detta 

och lyfta vårt arbete som vi gör här 

på institutionen! 
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Sammanfattning 

Under arbetet med uppdraget har det blivit uppenbart att personalsystemet Primula och 
ekonomisystemet Raindance inte samlar in data i en sådan struktur och med sådan systematik 
att det enkelt går att utläsa kostnader för verksamhetsstöd. Det finns ingen tydlig definition av 
vad som är verksamhetsstöd och vad som är kärnverksamhet. Flera befattningar ligger i 
gränslandet mellan teknisk/administrativ personal, som i vår modell betraktas som 
stödverksamhet, medan de i andra sammanhang betraktas som kärnverksamhet. Exempel kan 
vara forskningsingenjörer, biomedicinska analytiker, projektledare, utredare, experter m.fl. Vi 
har valt att låta befattning avgöra till vilken verksamhet kostnaderna ska hänföras. 

Vår modell utgår i mycket från vad som är möjligt att göra givet de begränsningar som finns idag. 
En sådan begränsning gäller t.ex. funktionen Ledning som inte alls täcker in den del av 
ledningsarbetet som utförs av befattningsgruppen lärare och som inte redovisas som 
stödverksamhet p.g.a att finansieringen sker från anslag, bidrag eller avgifter och inte från OH.  

Kostnadsutfallet enligt vår modell är väldigt stabilt över åren, cirka 1 300 mnkr/år, men med viss 
förskjutning mellan nivåerna institutioner, fakulteter och centralt. Även uttryckt som andel av 
LiU:s totala kostnader är utfallet relativt stabilt runt 34,5 %. På bokslutsenhetsnivå varierar dock 
utfallet över tid. 

Uppdraget 

Inom ramen för utredningen ”Effektivisering av verksamhetsstöd” (dnr LiU-2017-03615) har 
utredaren Marianne Granfelt tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att utveckla en modell för att 
beräkna LiU:s kostnader för verksamhetsstöd. Gruppen har arbetat utifrån nedanstående 
riktlinjer. 

En modell för uppföljning av kostnaderna för verksamhetsstödet är viktig då det ger en bild av de 
faktiska kostnaderna och deras utveckling på de tre nivåerna institution, fakultet samt centralt. 
Idag finns inte denna bild och den diskussion som finns kring kostnader för verksamhetsstöd 
riskerar att ge upphov till bristande förtroende mellan nivåerna. 

Modellen ska vara uppbyggd så att den visar kostnaden för stödet, den bokförda kostnaden inte 
den budgeterade, bokförd på den nivå där ansvaret för stödet ligger, d.v.s. för en centraliserad 
stödfunktion ska kostnaden ligga centralt. Hur kostnaderna sedan fördelas inom LiU är också en 
uppgift som bör finnas beskriven. 

Uppföljningsmodellen ska bygga huvudsakligen på existerande data och i så liten grad som 
möjligt medföra merarbete i det normala redovisningsarbetet. Det innebär en jämförelsevis 
sämre precision och att flera olika datakällor används. Uppföljningen behöver utnyttja 
uppskattningar av diverse variabler och det är viktigt att dessa i så hög grad som möjligt baseras 
på kvantitativa data och att kalkyler och resonemang tydligt redovisas.  

Det är viktigt att balansen mellan den tydlighet som en uppdelning i många stödfunktioner ger 
och möjligheterna att nöjaktigt uppskatta omfattningen av dessa beaktas. En utgångspunkt för en 
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uppdelning av kostnaderna kan, men måste inte, vara stödfunktioner enligt SUHF-modellen 
d.v.s. ledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomi- och personaladministration 
samt infrastruktur och service. Annan relevant uppdelning kan vara aktuell om detta bedöms 
vara ”good enough”. Om möjligt bör kostnader för IT och kommunikation särredovisas. 

I arbetet med modellen ingår att initialt ge förslag till definition av vad som ska betraktas som 
verksamhetsstöd. 

Inom ramen för uppdraget är det önskvärt att, förutom framtagandet av en modell som ska 
användas i framtiden, kostnaderna för de senaste 3-5 åren uppskattas, givet att detta kan göras 
till en rimlig arbetsinsats. Då flera stora förändringar skett inom verksamhetsstödet kan en sådan 
historik skapa underlag för diskussion avseende de ekonomiska konsekvenserna av dessa 
förändringar. Framtagna data bör också kunna sättas i relation till de totala kostnaderna vid 
universitetet. 

För uppdraget tillsattes en arbetsgrupp bestående av Tore Gidlund (UF), Inger Andersson (IBL), 
Pia Heidenberg (IFM), Britt Nordberg (IMH), Henrik Ekberg (FFK) samt under del av tiden 
Göran Bäckman (UF). 
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Utmaningar 

Ett grundläggande problem är att universitetets redovisningsmodell inte innehåller 
dimensionerna ”kärn-” respektive ”stödverksamhet”. I redovisningsmodellen kan man däremot 
urskilja gemensamma kostnader (indirekta kostnader) som indelas i enlighet med SUHF-
modellens riktlinjer.  

I handledningen för SUHF-modellen1 definieras kärn- och stödverksamhet på följande sätt: 
 

 Med kärnverksamhet menas all verksamhet som bedrivs vid högskolan i syfte att 
uppfylla det övergripande verksamhetsmålet och som inte är att betrakta som stöd 
eller ledning, oavsett var i organisationen den bedrivs. 

 Med stödverksamhet menas de gemensamma aktiviteter som bedrivs av stöd- och 
ledningsfunktionerna på de olika nivåerna. 

Definitionen kan uppfattas som oprecis och ger upphov till ett antal frågor. I vilken utsträckning 
förekommer verksamhet som inte bedrivs i syfte att uppfylla övergripande verksamhetsmål? Hur 
klassificeras verksamhet som t.ex. forskningsinformation? Är detta verkligen en stödverksamhet 
eller bör det betraktas som en del av samverkansuppdraget, även om det utförs av en 
”kommunikatör”? Motsvarande definitionsproblem finns också för begreppen ”IT-kostnader” 
och ”kommunikation”. 

I bilaga till handledningen finns ett antal principer och exempel angivna som stöd för 
indelningen i de sex olika kategorier för gemensamma kostnader som modellen innehåller. Det 
konstateras också i handledningen att ”gemensamma kostnader” inte är detsamma som 
”stödverksamhet”. 

Vissa delar av stödverksamheten kan vara direkta kostnader inom t.ex. utbildning på en 
avdelning. En administratör och en studierektor som enbart är verksamma vid en avdelning 
behöver inte nödvändigtvis betraktas som indirekta kostnader, även om modellen i vissa stycken 
kan tolkas som att detta är önskvärt. Uppdelning i direkta respektive indirekta kostnader kan ha 
stor inverkan på den ekonomiska styrningen av organisationen. Härvid spelar institutionens 
storlek och inre organisation en stor roll – vilket SUHF-modellen inte beaktar. 

För att kunna mäta kostnaderna för stödverksamhet korrekt – där även lärarnas tid för 
stödverksamhet inkluderas – skulle det behövas någon form av individuell tidredovisning där 
även dimensionen ”kärn-/stödverksamhet” finns. Det kräver ändring av tidigare policybeslut 
men också införande av ett system för tidrapportering. 

                                                         

 

 

1 SUHF-modellen – redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor. 
Handledning 2012; sid 7 (hämtad 2018-05-28 från http://www.suhf.se/arbetsgrupp/suhf-modellen-
full-kostnadstackning/handledning-2012) 
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Mot bakgrund av ovanstående svårigheter och för att göra en kostnadseffektiv datainsamling, 
föreslår arbetsgruppen en modell som innehåller schabloniseringar. 

I ”kostnader för stödverksamhet vid LiU” ingår enligt vår modell: 

 verksamhet som kategoriseras som gemensamma kostnader enligt kodning i 
ekonomisystemet 

 kostnader för sådan teknisk och administrativ personal (TA-personal) som bokförs 
som direkta kostnader inom utbildning och forskning. 

I vår modell ingår inte direkta kostnader för lärare som utför stödverksamhet (t.ex. kostnaderna 
för planering och ledning av utbildning inom en avdelning som inte ingår i de 
institutionsgemensamma kostnaderna). För att inkludera även dessa krävs antingen att dessa 
kostnader finansieras institutionsgemensamt, vilket får konsekvenser ur styrningssynpunkt och 
kan innebära felaktig kostnadsfördelning, eller att tidredovisning för lärare införs. 

Modellen har flera fördelar. Det är enkelt att särskilja kostnader för det som kodifierats som 
”gemensamma kostnader” och indelats i SUHF-modellens sex kategorier. Den beaktar också en 
del av den stödverksamhet som redovisas som direkta kostnader, nämligen kostnader för TA-
personal. Uppgifterna kan hämtas ur ekonomisystemet samt eftersystem till detta, vilket är 
kostnadseffektivt och eliminerar behovet av manuell datainsamling. 

Nackdelen är att stödkostnader inte mäts fullständigt korrekt. Inom gruppen teknisk och 
administrativ personal kan finnas medarbetare som är sysselsatta med utbildning och forskning 
snarare än stöduppgifter. Gruppens bedömning är att detta utgör en mindre del av kostnaderna 
och att kostnaden för olika grupper av medarbetare, t.ex. forskningsingenjörer, kan särskiljas vid 
mer ingående analys. 

Inte heller kostnader för lärare som utför stöduppgifter finns med i modellen. Det synes dock 
som att detta inte kan mätas med en rimlig resursinsats. 

Stödverksamhetens kostnader kan relateras till samtliga kostnader för respektive enhet men 
också uppdelat per bokslutsenheter. Beroende på institutionernas olika organisation och 
redovisningsprinciper är det svårt att jämföra uppgifter mellan olika enheter. Däremot kan det 
vara mer intressant att följa uppgifterna över tid för en enskild enhet (eller LiU som helhet). 

LiU ändrade redovisningsmodellens kodifiering i samband med övergången till det nya 
ekonomisystemet Raindance 2017. Samtidigt har vi konstaterat att det under perioden 2015-2017 
har gjorts åtskilliga förändringar av organisation och redovisning av stödverksamhet vilket gör 
att jämförelser mellan olika nivåer (LiU-central, fakultet respektive institution) försvåras och kan 
ge anledning till felaktiga slutsatser. 
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Resultat 

De totala kostnaderna för verksamhetsstöd enligt vår modell, fördelat på de tre organisatoriska 
nivåerna vid LiU åren 2015-2017 framgår av tabell 1. 

Mnkr 2015 2016 2017 
Institutioner 384,0 392,4 381,3

Fakulteter 195,2 188,9 190,1

Gemensamma enheter 720,8 727,0 737,3

Summa 1 300,0 1 308,3 1 308,7

Totala kostnader vid LiU 3 740,0 3 762,4 3 798,4

Andel verksamhetsstöd 34,8 % 34,8 % 34,4 %

Tabell 1 Kostnader för verksamhetsstöd per nivå och som andel av totala kostnader 

Förändringen mellan åren är marginell men mellan nivåerna syns viss förflyttning av kostnader 
som troligen till del kan härledas till organisatoriska förändringar där verksamheter flyttas från 
institutions- och fakultetsnivåerna till den LiU-gemensamma nivån. År 2016 flyttades t.ex. 
ansvaret för datorsalar från institutionerna där finansieringen skett på olika sätt, till 
universitetsförvaltningen där de finansieras genom utbildningsanslaget. Inom respektive 
bokslutsenhet är variationen också relativt stor mellan åren, främst när det gäller driftskostnader 
och lokalkostnader (se bilaga 1). 

I tabell 2 ser vi att personalkostnadernas andel av stödverksamhetens kostnader ökar något men 
är nära 70 % varje år under treårsperioden. Under 2017 minskar lokalkostnadernas andel jämfört 
med tidigare år medan andel för övriga driftskostnader ökar något jämfört med 2016 men de är 
fortfarande lägre än 2015. 

 

Mnkr 2015 % 2015 2016 % 2016 2017 % 2017 
Personalkostnader 881,6 67,8 % 896,0 68,5 % 915,4 70,1 % 

Lokalkostnader 183,0 14,1 % 190,0 14,5 % 168,8 12,7 % 

Övriga driftskostnader 213,2 16,4 % 199,7 15,3 % 205,0 15,7 % 

Avskrivningar 22,2 1,7 % 22,7 1,7 % 19,5 1,5 % 

Summa 1 300,0 100 % 1 308,4 100 % 1 308,7 100 % 

Tabell 2 Kostnader för verksamhetsstöd per kostnadsslag. 
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När vi kommer till utfallet per funktion framgår det i tabell 3. Notera att den del av 
totalkostnaden som avser direktifierad teknisk och administrativ personal inte är 
funktionsindelad. Den delen visar också en svagt ökande trend. Den funktionsindelade 
kostnadsmassan är förhållandevis stabil men smärre förändringar mellan funktionerna kan 
noteras. Infrastruktur och service varierar mellan åren medan Ledning ökade mellan 2015 och 
2016 och låg kvar på samma nivå 2017. Minskningen i kostnaderna för infrastruktur och service 
består främst av lokalkostnader och förklaras till del av flytten av datorsalarna till 
anslagsfinansiering samt den ändrade finansieringen av Clinicum som nämns nedan. 

Mnkr 2015 2016 2017
Bibliotek 113,1 115,1 118,1

Ekonomi- och personaladministration 133,8 130,3 133,7

Infrastruktur och service 419,3 428,1 404,6

Ledning 111,2 120,1 120,2

Nivåspecifikt 4,7 0,6 3,3

Utbildnings- resp. forskningsadministration 299,2 291,7 304,6

Delsumma 1 081,3 1 085,9 1 084,5

Direktifierad personal, ej funktionsindelad: 

Administrativ pers 102,4 91,4 85,4

Teknisk pers 116,3 131,1 138,8

Delsumma 218,7 222,5 224,3

Summa 1 300,0 1 308,4 1 308,7

Tabell 3 Kostnader för verksamhetsstöd per funktion. 

De totala it-kostnaderna vid LiU (alltså inte bara inom stödverksamheten) framgår av tabell 4.  

 

Tabell 4 Totala IT-kostnader för LiU enligt BencHEIT-modellen åren 2013-2017. 

2013 2014 2015 2016 2017
Antal HTE 99                          108                 129                 125 129

Konto Beskrivning LiU exkl. NSC LiU exkl. NSC LiU exkl. NSC LiU exkl. NSC LiU exkl. NSC

Hardware
Summa  Hardware 35,0  29,0  31,2  30,0  31,5 

Software
Summa Software 26,7  28,9  33,0  28,0  31,5 

Staff
Summa  Staff Costs  64,4  62,3  69,5  74,0  79,7 

Facilities
Summa  Facilities/Occupancy 20,0  16,1  20,0  21,0  27,4 

Outsourcing
Summa  Outsourcing 50,4  46,9  46,7  42,7  38,5 

Other acc.group
Summa Other unspecified costs 1,0  1,6  1,2  1,3  1,3 

TOTAL i SEK 197,4  184,8  201,7  197,0  209,8 
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Kostnaderna varierar över åren men kan ändå sägas vara relativt stabila. Utfallet 2017 är något 
större än tidigare men förklaras delvis av att drift och underhåll av datorsalar centraliserades och 
kostnader därmed synliggjorts. Vi kan notera att personalkostnaderna har ökat över tid medan 
de externa kostnaderna för t.ex. datatjänster och datakonsulter minskat. 

Modellen 

För att det ska vara görligt med täta uppföljningar av stödverksamhetens kostnader bör all input 
i modellen komma ur befintliga system och att systemen, om så är nödvändigt, kompletteras för 
att fylla detta syfte. 

I enlighet med uppdragets riktlinjer redovisas kostnaderna där de först uppstått genom att LiU-
interna transaktioner eliminerats för alla kostnadsslag utom lokalkostnader. Genom 
elimineringen kommer också kostnader för personal som varit in-/utlånade att redovisas där 
kostnaderna uppstod i första hand i det fall kostnaderna senare faktureras den enhet som lånat 
in personen. Om istället kostnaderna fördelas genom s.k. delad tjänst kommer kostnaden för 
inlånad person att redovisas hos den inlånande enheten. Lokalkostnaderna är speciella genom att 
den absoluta huvuddelen av dessa går genom fastighetsavdelningen som fakturerar 
bokslutsenheterna. Om interna transaktioner skulle elimineras skulle alltså lokalkostnaderna till 
sin huvuddel falla ut på stödverksamhet då uppdelning på verksamhetsgrenar sker först på 
bokslutsenheterna i samband med internfaktureringen.  

Även när det gäller IT-kostnader leder modellen till att kostnader redovisas där de först 
uppkommer vilket ofta är på IT-avdelningen inom universitetsförvaltningen. 

När det gäller personalkostnaderna så beräknas dessa i två steg. Först avläses ur 
ekonomisystemet utfallet på de sex funktionerna inom verksamhetsstöd och till detta läggs sedan 
bokförda kostnader för teknisk- och administrativ personal som inte bokförts på de sex 
funktionerna. 

När det gäller den sistnämnda kategorin har vi valt att använda den indelning av befattningar i 
befattningskategorier som finns i Primula. Det valet kan naturligtvis ifrågasättas då det innebär 
en viss konflikt i förhållande till uppfattningar ute i organisationen om vilken typ av verksamhet 
som vissa befattningar är huvudsakligen engagerade i. Exempel på befattningar i gränslandet 
mellan stöd- och kärnverksamhet är forskningsingenjörer, projektledare, experter, utredare, 
statistiker m.fl. vilka alla räknas som verksamhetsstöd i Primula. Valet grundas dock i att den 
kategorisering som finns i Primula måste ses som den mest robusta indelningen över tid och den 
är också gemensam för alla lärosätens rapportering till SCB.  

Den sistnämnda kategorin är problematisk i det avseendet att kostnaderna inte hänförs till någon 
funktion inom verksamhetsstöd då de redovisas på projekt inom kärnverksamheten där det inte 
finns någon möjlighet att ange en funktionsindelning. Utfallet per funktion blir därmed 
ofullständigt redovisat. 

När det gäller redovisning av IT-kostnader bör man rimligtvis kunna använda den beräkning 
som redan görs vid LiU inom ramen för BencHEIT, som är ett samarbete mellan ett antal 
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lärosäten i Europa.  

När det gäller kostnaderna för kommunikation kan man redovisa kostnaderna för 
kommunikationsavdelningen. I de fall bokslutsenheterna har egen personal med sådana 
arbetsuppgifter kan dessa identifieras enbart om de har befattningen kommunikatör eller 
arbetsområdet Informationsarbete. I vilken omfattning detta innebär en betydande fel eller ej har 
inte kunnat bedömas. För att utröna detta krävs troligen en enkät till bokslutsenheterna och det 
bedöms ligga utanför detta uppdrag. 

Reflektioner  

Modellen tar sin utgångspunkt i det som är redovisat i ekonomi- och personalsystem och är som 
sådan objektiv vilket säkerställer att vi mäter på samma sätt respektive år. Vi har haft svårt att 
värdera huruvida modellen faktiskt mäter kostnaderna för verksamhetsstöd då utfallet för de 
olika kostnadsslagen på bokslutsenhetsnivå (se bilaga 1) i flera fall uppvisar stora variationer 
mellan år. När vi gjort stickprov på några av de mest iögonfallande variationerna noterar vi att: 

 I samband med bytet av ekonomisystem till 2017 har en ändring skett i hur 
stödverksamhet kodas i ekonomisystemet. Tidigare fanns en risk för en 
sammanblandning av kostnader för stödverksamheten och kostnader som inte fördelats 
mellan verksamheterna. Detta kan innebära störningar i jämförbarheten över åren. 

 Samma verksamhet redovisats på olika sätt olika år bl.a. då den finansierats på annat 
sätt. 

 Omorganisationer och flyttar av verksamhet ibland inneburit att verksamheterna 
redovisats på olika sätt olika år. 

 Kostnader som rimligen borde ingå i stödverksamheten inte kunnat identifieras då de 
inte kan skiljas ut i redovisningen. 

 Det förefaller finnas rena fel i bokföringen.  

 Kopplingen mellan befattning och befattningsgrupp i personalsystemet i vissa fall inte 
stödjer uppdelningen mellan kärn- och stödverksamhet då vissa befattningar som idag 
klassas som teknisk/administrativ personal i praktiken används för att anställa personal i 
kärnverksamhet. 

Nedan följer kortare beskrivningar av några av ovanstående iakttagelser. 

I januari 2014 beslutade universitetsstyrelsen om en gemensam IT-organisation vid LiU med 
införande senast 2014-05-01. I praktiken har införande inneburit en successiv överföring från 
institutioner och fakulteter till universitetsförvaltningen som fortgått också under 2017. Under 
2014 och 2015 finansierades den nya organisationen genom internfakturering för att fr.o.m. 2016 
finansieras genom OH. Därutöver såldes tjänster utöver bastjänster mot internfakturering. 
Genom flytten blir finansieringen av denna verksamhet tydligare klassad som stödverksamhet 
från att tidigare finansierats (och därmed redovisats) på ett mer blandat sätt. 

Från och med 2017 överfördes också ansvaret för datorsalar från institutioner och fakulteter till 
universitetsförvaltningen och fick då en finansiering genom utbildningsanslaget. Under åren 
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dessförinnan hade sådana lokaler delvis finansierats genom OH och delvis genom att direkt 
belasta anslag. Tyvärr har någon enhetlig redovisning av kostnaderna för datorsalar inte skett 
under dessa år varför förändringar är omöjliga att spåra med rimlig arbetsinsats. Detta innebär 
att denna förändrings effekt på stödkostnader inte kan fastställas. 

Rektor fattade 2016-05-30 beslut om universitetets inre organisation som tydliggjorde att de 
olika bokslutsenheterna skulle vara organiserad i avdelningar och enheter under dessa där så 
ansågs behövas. Med detta följde också formellt chefsansvar på dessa nivåer i syfte att få ett nära 
chefsskap som man upplevde krävs av AFS 2015:4 om Organisatorisk och social arbetsmiljö. 
Naturligtvis hade bokslutsenheterna också tidigare en ansvarsstruktur men dessa såg lite olika ut 
och var också mer eller mindre formella till sin karaktär. Vi ser i tabell 3 att kostnaderna för 
Ledningsfunktioner ökar med cirka 9 mnkr mellan 2015 och 2016 vilket kan antas vara delvis en 
konsekvens av detta även om vi vet att avdelnings- och enhetschefers ledningsuppdrag ofta inte 
helt finansieras av OH utan belastar anslag. Vi kan tyvärr inte i något it-system spåra vilka 
individer som har chefsbefattningar på de olika nivåerna och även om vi kunde detta så skulle vi 
inte veta vilka kostnader som faktisk uppkommit p.g.a. deras chefsbefattning och vilka som 
uppkommit kopplat till deras insatser i kärnverksamheten.  

Den totala kostnaden för Ledningsfunktioner är därmed inte möjlig att fastställa och inte heller 
dess variation i finansiering mellan anslag och OH över flera år. Ett antal av de befattningar som 
används i organisationen klassificeras som T/A-personal trots att personerna som anställts 
huvudsakligen arbetar i kärnverksamheten. En översyn av befattningsstrukturen och dess 
kopplingar till arbetsområden skulle förbättra möjligheterna att mer precist urskilja vilka 
befattningar som ska ingå när den direktifierade delen av personalkostnaderna ska beräknas. En 
preliminär beräkning av en sådan åtgärd innebär att de kostnader som felaktigt hänförs till 
stödverksamheten kan uppgå till så mycket som 90 mnkr/år. Ur vårt perspektiv, att beräkna 
kostnader för stödverksamhet, är direktifierade kostnader ett problem medan det rimligen ger en 
mer rättvisande redovisning genom att på ett direkt sätt hänföra kostnader till viss verksamhet 
istället för att fördela kostnaderna som pålägg. 

I samband med övergången till Raindance 2017 har mycket hänt i redovisningen av olika 
transaktioner. Vi noterar t ex att verksamhet som tidigare klassats verksamhetsstöd inom de sex 
funktionerna fr o m 2017 inte längre finns där och i mindre omfattning det omvända, att 
verksamhet som tidigare legat utanför funktionerna tillkommit. Exempel på det förstnämnda är 
ett antal samverkansprojekt på bokslutsenhet 27 Universitetsledning som var stödkostnader 
2016 trots att de finansierades med anslag eller bidrag. Exempel på det sistnämnda är 
campusbussen, kostnader för antagningssystemet NyA och upphovsrätts-/kopieringsavtalet 
Bonus (justerat manuellt i denna beräkning). Före 2017 finns en risk att det rådde osäkerhet 
kring åtskillnaden mellan ofördelade kostnader och kostnader för stödverksamheten vilket kan 
ha påverkat utfallet enligt modellen. 

När vi tittar på lokalkostnaderna uppkommer ytterligare frågetecken. Här finns t.ex. ISY där 
lokalkostnader som bokförts på de sex funktionerna minskat mellan 2016 och 2017 med 65 %, 
från 2,1 till 0,7 mnkr, troligen förklarat av flytten av datorsalar. Även flera andra institutioner 
redovisar rejält minskade lokalkostnader inom stödverksamheten vilket, åtminstone till del, 
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sannolikt kan hänföras till datorsalarna. Universitetsförvaltningens lokalkostnader minskade 
trots det med 9 mnkr mellan 2016 och 2017, troligen beroende på att datorsalarna fr.o.m. 2017 
finansieras av utbildningsanslaget och alltså inte räknas som stödverksamhet. En annan 
delförklaring till de minskade lokalkostnaderna kan vara flytten från Origo till D-huset vilken 
troligtvis också bidragit till de ökade driftskostnaderna på UF 2017. 

På bokslutsenhet 80 Medfak har lokalkostnaderna som redovisats på funktionen Infrastruktur 
och service avseende Clinicum nära på halverats mellan 2016 och 2017, från 8,8 till 4,9 mnkr. 
Detta beror på att kostnaderna delvis finansierats av ALF-bidrag, och ej som tidigare märkts som 
stödverksamhet utan som ofördelade kostnader, och därmed 2017 kommit att ligga utanför 
funktionsindelningen. Vidare finns på ITN en oklar transaktion på 2,5 mnkr som fått till följd att 
det uppkommer negativa lokalkostnaderna på cirka 0,5 mnkr för stödverksamheten (denna har 
dock justerats manuellt i tabellerna ovan). 

Ytterligare detaljerade förklaringar till variationer i redovisade kostnader för stödverksamhet kan 
läsas i dokumentet Sammanställning av bokslutsenheternas svar på uppdrag i rektors 
planeringsuppdrag angående OH-analyser (dnr LiU-2016-00724). 

Slutsatser 

En slutsats vi kan dra av arbetet med att ta fram modellen är att de uppgifter som personal- och 
ekonomisystemen utformats för att fullgöra, inte idag stödjer behovet att enkelt beräkna 
kostnader för stödverksamhet. Ett skäl till detta kan vara att det idag inte finns någon tydlig 
definition av och koppling till kärn- respektive stödverksamhet utan systemen präglas av 
intresset för huruvida kostnader är direkta eller indirekta eller med andra ord hur de ska 
finansieras.  

En slutsats vi kan dra av utfallet av modellen är att volymen är tillräckligt stor på alla tre nivåerna 
för att svälja relativt stora förändringar på bokslutsenhetsnivån mellan år men där den ena 
förändringen tar ut den andra. Det blir därför inte möjligt att göra kvalitativa bedömningar av 
den verksamhet som bedrivits, bara hur mycket som redovisats som stödkostnader enligt 
modellens definition. Om man tittar på respektive bokslutsenhets utfall kan vi se att 
variationerna mellan åren i de olika kostnadsslagen är relativt stora. Det skulle kunna indikera 
att förändringar i finansiering inte är helt ovanliga och möjligen att man för kostnader till 
stödverksamheten som man inte har annan finansiering till. En hyfsat stabil stödverksamhet 
borde rimligtvis inte ha så stora variationer mellan år. 

Modellen kan inte användas för att jämföra bokslutsenheter med varandra, bara med sig självt 
över tid givet att man inte ändrar redovisningsprinciper. Med tanke på de olikheter i övrigt som 
finns i hur bokslutsenheter redovisar kostnader för stödverksamhet är det enligt vår mening 
svårt att överhuvudtaget formulera en modell för att jämföra bokslutsenheter med varandra. Då 
det idag är omöjligt att mäta alla kostnader för ledning kan man överväga att helt utesluta den 
funktionen ur modellen. Det är annars lätt att tro att det är den faktiska kostnaden som mäts. 

Som framgår ovan har den föreslagna modellen vissa brister när det gäller såväl reliabilitet som 
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validitet och vi bedömer att ett antal åtgärder skulle förbättra kvalitén på informationen: 

1. Modellen kan förfinas så att teknisk/administrativ personal som arbetar med forskning 
och utbildning sorteras bort t.ex. genom att befattningsstrukturen ses över eller genom 
att använda informationen om arbetsområde i personalsystemet. För detta behöver dock 
den klassningen genomarbetas och hållas uppdaterad så att den är rättvisande för vad 
respektive individ faktiskt arbetar med vid varje tidpunkt.  

2. En utveckling av befintlig styr- och redovisningsmodell så att den här typen av 
uppföljningar kan göras. Kostnaderna för avdelningschefers och enhetschefers 
ledningsfunktion måste kunna identifieras även om de finansieras på annat sätt än via 
OH. Fokus behöver rent allmänt flyttas från hur kostnader finansieras till hur stora 
kostnaderna faktiskt är för olika delar av verksamheten.  

3. En logg över större förändringar i organisationsstruktur, finansiering och redovisning 
skulle underlätta tolkningen av skillnader i utfall mellan nivåer över tid. 

Vi menar att de kostnader för stödverksamheten som redovisats ovan kan vara en indikation på 
kostnadsutvecklingen och att utfallet fr.o.m. 2017 är mer tillförlitligt än för åren dessförinnan. 
För kommande år bör modellen ge ett bättre underlag, särskilt om ovan nämnda åtgärder vidtas.  
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Bilaga 1 

 

Tabell 1 Personalkostnader bokförda på de sex funktionerna (ej interna motparter). 

 

Tabell 2 Direktifierade personalkostnader (T/A-personal enl. Primula, ej interna motparter). 

Nivå Bokslutsenhet ÅR2015 2016 2017 2016>2017 2015>2016

10 IDA -12,6  -12,0  -10,4  -14% -4%

12 IFM -15,4  -16,6  -18,2  10% 8%

14 IEI -12,6  -13,9  -15,7  14% 10%

16 MAI -7,2  -7,8  -7,4  -5% 8%

17 IMT -3,6  -3,8  -3,9  2% 4%

19 ISY -8,2  -9,9  -9,5  -5% 21%

25 ITN -13,7  -14,3  -15,4  8% 4%

30 IBL -9,3  -9,6  -9,9  4% 3%

34 ISAK -3,3  -3,9  -3,2  -18% 19%

35 TEMA -8,9  -8,7  -9,3  7% -3%

36 IKK -7,4  -7,7  -10,1  32% 5%

48 ISV -11,0  -11,9  -12,3  3% 8%

87 IKE -23,5  -22,6  -21,2  -6% -4%

88 IMH -13,4  -14,8  -15,0  2% 11%

Total -150,1  -157,3  -161,5  3% 5%

23 LIU GEL -10,4  -10,0  -11,6  17% -4%

24 UNIVERSITETET GEM

27 UNIVERSITETSLEDNING -17,1  -18,1  -14,4  -21% 6%

51 UNIVERSITETETSBIBLIOTEKET -50,7  -50,3  -51,8  3% -1%

91 UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN -299,1  -303,9  -313,7  3% 2%

Total -377,3  -382,2  -391,5  2% 1%

55 TFK -39,1  -38,5  -38,5  0% -1%

58 FFK -30,9  -30,3  -31,6  4% -2%

59 UTB VET -23,8  -22,4  -23,1  3% -6%

80 MED -41,7  -42,8  -45,0  5% 3%

Total -135,5  -134,0  -138,1  3% -1%

Total -662,9  -673,5  -691,2  3% 2%

IN Institutioner

GE 

Gemensamma 

enheter

FA Fakulteter

Nivå Bokslutsenhet ÅR2015 2016 2017 2016>2017 2015>2016

10 IDA -7,4  -7,6  -6,3  -16% 3%

12 IFM -32,8  -38,0  -38,1  0% 16%

14 IEI -20,0  -19,5  -18,3  -6% -2%

16 MAI -,9  -2,0  -1,9  -6% 122%

17 IMT -1,4  -1,0  -1,3  32% -29%

19 ISY -4,9  -6,0  -5,8  -3% 21%

25 ITN -11,2  -12,9  -15,7  21% 15%

30 IBL -5,7  -6,6  -7,3  11% 16%

34 ISAK -3,0  -2,2  -1,8  -16% -27%

35 TEMA -8,7  -8,7  -7,5  -14% 0%

36 IKK -3,8  -4,0  -4,2  4% 4%

48 ISV -8,4  -7,4  -6,4  -13% -12%

87 IKE -57,7  -53,1  -48,4  -9% -8%

88 IMH -24,5  -22,6  -20,8  -8% -8%

Total -190,4  -191,5  -183,9  -4% 1%

23 LIU GEL -26,8  -29,1  -30,2  4% 9%

24 LiU GEM 1,4  

27 UL -,3  

51 UNIVERSITETETSBIBLIOTEKET

91 UF -5,1  

Total -26,8  -29,1  -34,2  17% 9%

55 TFK -,1  ,0  ,0  272% -97%

58 FFK ,0  -,5  -1,3  145% 43738%

59 UTB VET -,5  -,4  -,6  49% -20%

80 MED -,9  -,9  -4,2  362% 4%

Total -1,5  -1,9  -6,2  232% 25%

Total -218,7  -222,5  -224,3  1% 2%

IN Institutioner

GE 

Gemensamma 

enheter

FA Fakulteter
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Tabell 3 Övriga driftskostnader bokförda på de sex funktionerna (ej interna motparter). 

 

 

Tabell 4 Lokalkostnader bokförda på de sex funktionerna (inkl. interna motparter). 

 

Nivå Bokslutsenhet ÅR2015 2016 2017 2016>2017 2015>2016

10 IDA -1,2  -,7  -,8  5% -37%

12 IFM -2,6  -2,2  -1,8  -15% -19%

14 IEI -1,5  -1,2  -1,1  -7% -19%

16 MAI -,8  -,6  -,6  -2% -25%

17 IMT -,3  -,1  -,1  5% -67%

19 ISY -,4  -,2  -,2  7% -51%

25 ITN -,5  -1,2  -,4  -65% 152%

30 IBL -,3  -,2  -,2  -5% -27%

34 ISAK -,1  ,0  ,0  -13% -66%

35 TEMA -,2  -,3  -,4  19% 99%

36 IKK -,2  -,2  -,7  233% -8%

48 ISV -,6  -,5  -,7  59% -17%

87 IKE -1,7  -1,1  -,7  -33% -35%

88 IMH -,2  -,8  -,5  -35% 295%

Total -10,5  -9,4  -8,4  -10% -11%

23 LIU GEL -1,1  -1,2  -,8  -33% 11%

24 UNIVERSITETET GEM -21,6  -20,7  -20,7  0% -4%

27 UNIVERSITETSLEDNING -11,8  -9,2  -6,6  -28% -22%

51 UNIVERSITETETSBIBLIOTEKET -35,0  -37,5  -40,6  8% 7%

91 UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN -104,4  -95,2  -100,0  5% -9%

Total -174,0  -163,8  -168,8  3% -6%

55 TFK -12,5  -12,2  -9,5  -22% -2%

58 FFK -3,1  -3,0  -3,1  3% -1%

59 UTB VET -2,2  -2,0  -2,6  28% -7%

80 MED -11,0  -9,2  -12,6  36% -16%

Total -28,7  -26,4  -27,8  5% -8%

Total -213,2  -199,7  -205,1  3% -6%

IN Institutioner

FA Fakulteter

GE 

Gemensamma 

enheter

Nivå Bokslutsenhet ÅR2015 2016 2017 2016>2017 2015>2016

10 IDA -2,6  -2,4  -2,7  12% -5%

12 IFM -8,0  -8,1  -6,5  -19% 1%

14 IEI -1,4  -1,7  -1,9  8% 21%

16 MAI -1,3  -1,4  -,8  -44% 4%

17 IMT -,7  -,7  -,8  10% -9%

19 ISY -2,0  -2,1  -,7  -65% 7%

25 ITN -2,6  -3,0  -2,0  -32% 16%

30 IBL -1,6  -1,6  -1,8  11% 4%

34 ISAK -,4  -,4  -,4  -6% 6%

35 TEMA -1,7  -1,8  -,7  -59% 3%

36 IKK -1,9  -2,0  -,9  -54% 4%

48 ISV -2,7  -2,9  -2,1  -25% 7%

87 IKE -1,7  -1,7  -1,5  -15% 2%

88 IMH -1,1  -1,1  -1,1  -5% 6%

Total -29,6  -30,9  -23,9  -23% 4%

23 LIU GEL -1,1  -,6  -4,7  709% -49%

24 UNIVERSITETET GEM -50,1  -58,1  -57,7  -1% 16%

27 UNIVERSITETSLEDNING -4,0  -3,3  -2,5  -22% -18%

51 UNIVERSITETETSBIBLIOTEKET -26,3  -26,3  -24,9  -5% 0%

91 UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN -43,3  -45,4  -37,9  -17% 5%

Total -124,9  -133,6  -127,8  -4% 7%

55 TFK -3,4  -3,2  -3,1  -5% -6%

58 FFK -2,6  -2,7  -2,4  -9% 1%

59 UTB VET -2,3  -2,5  -2,0  -20% 10%

80 MED -20,1  -17,1  -9,6  -44% -15%

Total -28,5  -25,5  -17,1  -33% -11%

Total -183,0  -190,0  -168,8  -11% 4%

IN Institutioner

GE 

Gemensamma 

enheter

FA Fakulteter
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Tabell 5 Avskrivningskostnader bokförda på de sex funktionerna (inkl. interna motparter). 

 

Tabell 6 Totala kostnader för stödverksamhet, enligt modell. 

  

Nivå Bokslutsenhet ÅR2015 2016 2017 2016>2017 2015>2016

10 IDA -,2  -,2  -,3  23% 0%

12 IFM -1,3  -1,4  -1,3  -3% 5%

14 IEI ,0  

16 MAI ,0  ,0  ,0  -13% -63%

17 IMT ,0  ,0  ,0  -49% -17%

19 ISY ,0  ,0  ,0  8% -60%

25 ITN -,5  -,4  -,4  -7% -15%

30 IBL -,2  -,2  -,2  12% -1%

34 ISAK -,5  -,5  -,4  -1% 0%

35 TEMA -,1  -,2  -,1  -11% 15%

36 IKK ,0  ,0  ,0  -18% -6%

48 ISV -,4  -,3  -,6  94% -18%

87 IKE ,0  -,2  -,1  -28% 806%

88 IMH ,0  ,0  ,0  0% 0%

Total -3,3  -3,4  -3,6  6% 1%

23 LIU GEL -,2  -,1  -,1  -43% -52%

24 UNIVERSITETET GEM -1,0  -1,1  -1,2  10% 9%

27 UNIVERSITETSLEDNING -1,3  -2,1  -1,2  -42% 66%

51 UNIVERSITETETSBIBLIOTEKET -1,0  -,9  -,6  -29% -6%

91 UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN -14,3  -14,0  -11,8  -16% -2%

Total -17,8  -18,2  -14,9  -18% 2%

55 TFK ,0  -100%

58 FFK -,2  -,2  -,2  6% -4%

59 UTB VET ,0  ,0  -,1  46% -1%

80 MED -,8  -,9  -,6  -26% 13%

Total -1,1  -1,1  -1,0  -16% 7%

Total -22,2  -22,7  -19,5  -14% 2%

GE 

Gemensamma 

enheter

FA Fakulteter

IN Institutioner

Nivå Bokslutsenhet ÅR2015 2016 2017 2016>2017 2015>2016

10 IDA -23,9  -23,0  -20,5  -11% -4%

12 IFM -60,2  -66,2  -66,0  0% 10%

14 IEI -35,6  -36,3  -37,1  2% 2%

16 MAI -10,3  -11,8  -10,7  -10% 14%

17 IMT -6,2  -5,6  -6,1  8% -9%

19 ISY -15,5  -18,2  -16,2  -11% 17%

25 ITN -28,4  -31,7  -33,9  7% 12%

30 IBL -17,0  -18,2  -19,4  7% 7%

34 ISAK -7,1  -6,9  -5,9  -15% -3%

35 TEMA -19,7  -19,7  -18,1  -8% 0%

36 IKK -13,4  -13,9  -15,9  14% 4%

48 ISV -23,0  -23,0  -22,2  -3% 0%

87 IKE -84,6  -78,6  -71,9  -8% -7%

88 IMH -39,1  -39,3  -37,5  -5% 0%

Total -384,0  -392,4  -381,3  -3% 2%

23 LIU GEL -39,7  -41,0  -47,4  16% 3%

24 UNIVERSITETET GEM -72,7  -79,9  -78,2  -2% 10%

27 UNIVERSITETSLEDNING -34,1  -32,7  -25,1  -23% -4%

51 UNIVERSITETETSBIBLIOTEKET -112,9  -115,0  -118,1  3% 2%

91 UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN -461,2  -458,4  -468,5  2% -1%

Total -720,8  -727,0  -737,3  1% 1%

55 TFK -55,1  -53,9  -51,1  -5% -2%

58 FFK -36,8  -36,7  -38,7  5% 0%

59 UTB VET -28,8  -27,4  -28,4  4% -5%

80 MED -74,5  -70,9  -72,0  2% -5%

Total -195,2  -188,9  -190,1  1% -3%

Total -1 300,0  -1 308,4  -1 308,7  0% 1%

IN Institutioner

GE 

Gemensamma 

enheter

FA Fakulteter
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Tabell 7 Andel kostnader för stödverksamhet av totala kostnader. 

Notera att värdena i tabell 7 starkt påverkas av vilken verksamhet man bedriver och hur 
kostnaderna för stödverksamheten redovisas och finansieras. 
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Beskrivning av modell för anställningsprövning 

 Text från uppdragets beskrivning:  
Anställningsprövning ska införas från 1 oktober 2018. Ansvarig processägare 
ska dessförinnan utreda hur den ska struktureras 

• Syfte: samordning/samarbete vid vakanser och/eller behov av personal 
gällande verksamhetsstöd. Vid pensionsavgångar eller annan avgång 
stämma av bästa väg framåt ur ett LiU-perspektiv. Ledord: Kvalitet, 
effektivitet ur ett kompetensperspektiv. 

 

En modell togs fram som ska prövas under ca 6 månader för att sedan 

utvärderas. 

 

Praktisk beskrivning av modellen:  

• Arbetet utförs på aktuell Lisamsida 

• Behörighet: Administrativa chefer, HR-partner, kanslichefer. Institution 

eller motsvarande beslutar vem per institution eller motsvarande som 

ansvarar för arbete på sidan 

• Vid varje vakans: 

– Lägg in vakans på Lisamsidan 

– Ställa identifierade frågor 

– Ta ställning 

• Med regelbundenhet: ansvarig går in och svarar aktivt 

• ”Logg” kommer finnas i och med att vi lägger in alla vakanser 

• HR-direktören tar ställning innan kungörelser läggs ut 

• Möjlighet och på sikt: Arbetsgruppen betonar att vi ser detta som en 

start 1 oktober, med potential att utveckla arbetet för ökad effektivitet 

och kvalitet LiU-övergripande (ex. utvecklingsområden: 

kompetensutvecklingsmöjligheter, intern rörlighet, kompetensspridning 

mm). 

 

Identifierade frågor som ska ställas: 

Exempel på frågor att ställa sig inom den verksamhet man befinner sig: 
• Syfte med rekryteringen 
• Har andra möjligheter till vakansen undersökts? (Omfördelning av 

arbetsuppgifter mellan befintlig personal, 
effektivisering/rationalisering av uppgifter mm) 

• Vilken överensstämmelse finns mellan rekryteringen och strategisk 
planering (hur ser verksamhetens behov på kort och lång sikt ut, 
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beslut om strategiska satsningar, verksamhetsplan/kompetensplan 
mm) 

• Vilka konsekvenser innebär det för verksamheten om anställning 
ej beviljas? 

• Vid förändring av tjänstgöringsgrad: kommentera 

Exempel på frågor att ställa till andra verksamheter: 
• Kan vi hitta nya arbetssätt som gör att vi kan hitta 

samarbetsformer eller på annat sätt  lösa frågan tillsammans? 
• Finns andra med liknande behov? 

 

Utifrån GAP-analys/och eller VOK samt kompetensplaner, frågor att beakta vid 
både frågor inom verksamheten samt mellan: 

• Vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar ingår i arbetet i dag? 
• Har behoven ändrats så arbetet bör få nytt/ändrat innehåll? 
• Vilken kompetens krävs utifrån verksamhetens mål och uppdrag 

på lång och kort sikt: -formell kompetens, -personliga förmågor, -
sociala färdigheter, mm 

• Finna specificerade krav från styrdokument etc.? 
• Budgettäckning på kort och lång sikt? 
• Möjligheter att omfördela resurser utifrån  -ekonomi, -personella, -

arbetsuppgifter 
• Kompetensutveckling av befintlig personal? 
• Annat som kan ha betydelse för analysen 

 

 

Arbetsgrupp som tog fram modellen: 

• Madelaine Engström   Administrativ chef 

• Petra Winsa    HR-partner 

• Helena Blackert     Administrativ chef 

• Camilla Junström Hammar  HR-partner 

• Anette Larsson    Administrativ chef 

• Christine Ericsson   HR-partner 

• Bettina Carlsson    Administrativ chef 

• Pia Rundgren    HR-direktör 
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Kartläggning av det samlade verksamhetsstödet vid 

Linköpings universitet 

- Sammanfattande redovisning av arbetsuppgifter och kompetenser med inriktning på 

processområdena personal (HR), ekonomi, kommunikation, internationalisering, IT 

och studieadministration 
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Sammanfattning  

I samband med det inledande arbetet i del 2 av projektet ”Effektivisering av verksamhetsstöd vid 

Linköpings universitet” konstaterades att det fanns ett behov av att synliggöra den samlade 

kompetensen inom verksamhetsstödet i hela organisationen.  

 

Huvudutredaren definierade därför ett särskilt uppdrag som innebar att genom intervjuer med 

administrativa chefer på institutioner, UB och UF samt med kanslicheferna på 

fakultetskanslierna kartlägga arbetsuppgifter och kompetens på individnivå med fokus på sex 

utvalda processområden. Undersökningen gjordes i augusti – september 2018 och en 

övergripande presentation av resultatet ges i denna delrapport.  

 

De områden som undersöktes var personal (HR), ekonomi, kommunikation, 

internationalisering, IT och studieadministration. Kartläggningen är den första heltäckande 

sammanställning av det här slaget som gjorts på LiU och syftet är att den ska användas av 

processansvariga tjänstemän i samband med verksamhets- och kompetensanalyser inom 

processområdet samt som ett av underlagen för att ta fram förslag på nya arbetssätt där 

organisationens samlade kompetens inom verksamhetsstödet används på bästa sätt.   
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Uppdrag 

Inom ramen för projektet ”Effektivisering av verksamhetsstöd” (dnr LiU-2017-03615) är det 

viktigt att kunskap om den samlade kompetens som finns inom verksamhetsstödet totalt vid LiU 

synliggörs. Idag finns kunskapen inom respektive fakultet och institution/motsvarande men inte 

samlat för hela universitetet. Processansvariga tjänstemän inom universitetsförvaltningen 

behöver därför få en helhetsbild inom sina respektive processområden. Dels för att kunna göra 

verksamhets- och kompetensanalyser (VoK) inom ramen för den ordinarie planeringsprocessen, 

dels för att kunna ta fram förslag på nya arbetssätt och möjliga besparingar som de nya 

arbetssätten skulle kunna innebära. I detta arbete är det också viktigt att kunna få en bild av 

kommande pensionsavgångar när det gäller medarbetare inom verksamhetsstödet.  

Ett utdrag ur personalsystemet Primula över administrativ-/teknisk- och bibliotekspersonal vid 

LiU ger en lista omfattande närmare 1.500 personer. Flera av befattningarna på listan ligger 

inom det som kan betecknas som kärnverksamhet, t e x forskningsingenjörer, biomedicinska 

analytiker, projektledare, utredare och experter. För att med kvalitet kunna kartlägga 

medarbetares arbetsuppgifter och kompetensbakgrund inom varje processområde och inom 

olika befattningar måste därför uttag av data ur systemen kompletteras med att data samlas in 

via intervjuer med kanslichefer på fakultetskanslierna och intervjuer med de administrativa 

cheferna på LiU:s institutioner, UB och UF.  

Huvudutredare Marianne Granfelt gav sommaren 2018  Lena Bernström (f d administrativ chef 

vid ISV) i uppdrag att genomföra kartläggningen. 

 

Arbetssätt 

Under augusti 2018 gjordes intervjuer med samtliga kanslichefer och administrativa chefer. De 

totalt 20 intervjuerna tog mellan en och två timmar vardera. Därtill tillkom ett par dagars arbete 

för sammanställning av filerna. (Se bilaga 1 med förteckning över genomförda intervjuer).   

De processområden för verksamhetsstödet som kartlagts är personal (HR), ekonomi, 

kommunikation, internationalisering, IT och studieadministration.  

Kartläggningen ger en överblick över hur arbetsuppgifterna var fördelade vid höstterminens start 

2018 och är den första heltäckande sammanställningen per processområde som gjorts på LiU. 

I samband med att universitetsdirektörens ledningsgrupp hade ett internat den 28 augusti 

redovisades kartläggningen övergripande. I början av september färdigställdes därefter data för 

respektive processområde och alla berörda direktörer fick filer med data på individnivå för sina 

respektive områden. Lena Bernström har därefter haft enskilda möten med direktörerna för 

genomgång av respektive processområde. (Se bilaga 2 med förteckning över genomgångar med 

processansvariga direktörer).  

Denna rapport ingår som en del i det arbete som rapporteras till huvudutredaren 2018-11-15 och 

är en sammanfattande redovisning av kartläggningen inför fortsatt nedbrytning och 

kvalitetssäkring på lämpligt sätt inom respektive processområde. Den ger också underlag till 
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inom vilka processer som det kan vara särskilt viktigt att göra grundligare processkartläggningar. 

 

Avgränsningar  

Som inledningsvis nämnts finns en viss problematik kring avgränsningar av vilken typ av 

befattningar som ska räknas in i verksamhetsstödet. Som personal i stödverksamheten har vi  

hittills betraktat administrativ- teknisk- och bibliotekspersonal. Det har varit diskussion om vissa 

befattningar som forskningsingenjörer, projektledare, utredare, expert med flera som används 

för att anställa personal i kärnverksamheten på begränsad tid. I den rapport med förslag till 

modell för beräkning av verksamhetsstödets kostnader som tagits fram inom projektet 

konstateras att det finns ett behov av andra befattningar i kärnverksamheten än de som ingår i 

kategorin lärare, alternativt behöver informationen om arbetsområde hållas uppdaterad så att 

man därigenom kan urskilja vilka som arbetar med forskning och undervisning och vilka som 

inte gör det.  

De befattningar som kartlagts och brutits ner på individnivå omfattar de VS-avdelningar som 

finns ute på institutionerna samt kanslipersonal på fakultetskanslierna och när det gäller 

Medicinska fakulteten ingår även fakultetens studentenhet i kartläggningen.  

All personal på UB och UF tillhör enligt den officiella definitionen verksamhetsstödet men i 

kartläggningen har enbart personal som arbetar inom de olika direktörernas processer tagits med 

i genomlysningen. 

 

Sammanfattande resultat av kartläggningarna redovisat per område (se även 

bilaga 3, sid 15)  

Personal (HR)  

 

Inom processområdet finns totalt ca 70 personer motsvarande ca 50 årsarbetare.  

Inom HR-området finns en central HR-avdelning som omfattar en HR-enhet med 10 

medarbetare och en löneenhet med totalt 16 medarbetare.  

På institutioner, UB, UF kansli och fakultetskanslier finns totalt 43 personer motsvarande 26 

årsarbetare som arbetar inom området. Av dessa är 24 HR-partners som huvudsakligen arbetar 

100% av en heltid. Tre administrativa chefer har uppdrag som HR-partner på del av sin tjänst. 

Två HR-partners är enhetschefer inom VS-avdelningar på 25 respektive 50% av en heltid. En 

person är koordinator och arbetar med HR-uppdrag på 10% av sin arbetstid. Resterande är 

samordnare eller administratörer som arbetar i varierande grad med HR-administration.  

Av de administratörer/samordnare som arbetar med HR-administration har fem personer 

uppdraget på 50 % eller mer av sin arbetstid medan resten arbetar i HR-processen mellan 25% 

och 5% av sin tid.  Uppdraget delas oftast med andra uppdrag inom ekonomiadministration eller 
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övrig administration. 

HR-partners har akademisk examen, oftast med inriktning på HR-området eller  

beteendevetenskap. 

Samordnare och administratörer som arbetar med HR-administration har vanligtvis 

gymnasieexamen, några har också yrkeslivserfarenhet från löneadministrativt arbete.  

 

Ekonomi 

 

Inom området hade redan en kompetenskartläggning gjorts under föregående år.  I detta fall 

valdes därför att också påbörja en fördjupad arbetsuppgiftskartläggning och 

processgenomlysning i samband med intervjuerna ute på kanslier och institutioner. Ett underlag 

delades ut och besvarades av de administrativa cheferna och kanslicheferna  i samråd med 

respektive ekonomifunktion på de 20 arbetsplatserna.  Materialet skickades in och har därefter 

bearbetats ytterligare av ekonomi- och planeringsavdelningen. Den fördjupade kartläggningen 

presenteras i planerings- och ekonomidirektörens rapportering av uppdraget till 

huvudutredaren.   

 

Inom processområdet finns totalt 168 personer motsvarande 110 årsarbetare 

Planerings- och ekonomiavdelningen inom UF består av två enheter, planerings- och 

uppföljningsenheten och redovisningsenheten med totalt 26 medarbetare. Inom UF kansli och UB 

finns också controllers och ekonomer som stöd till verksamheten liksom på alla institutioner och 

fakultetskanslier.   

Vid höstterminens start fanns totalt 25 controllers och 45 ekonomer på LiU. Därutöver hade också två 

administrativa chefer uppdrag som controller på del av sin tjänst.  

Dessutom fanns 47 samordnare, 48 administratörer och 3 med annan befattning som har uppgifter 

inom ekonomiprocesserna. Kartläggningen visar att många samordnare och administratörer arbetar 

liten del av sin arbetstid i ekonomiprocessen; 32 personer arbetar 20 % eller mindre och 14 personer 

arbetar 5% eller mindre. När det t ex gäller arbetsuppgiften leverantörsfakturor arbetar t ex 51 

personer 10 % eller mindre med arbetsuppgiften och 30 personer arbetar  5 % eller mindre.  

Merparten av ekonomer och controllers har akademisk examen inom ekonomiområdet. En mindre 

del av samordnarna och administratörerna inom området har akademisk utbildning. Några har  

vidareutbildningar efter gymnasiet från t ex yrkeshögskola eller andra typer av specialutbildningar 

inom ekonomiområdet.  

 

Kommunikation 

Inom processområdet finns totalt ca 90 personer motsvarande ca 50 årsarbetare.  
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Inom universitetsförvaltningen finns kommunikationsavdelningen som är indelad i fyra enheter; 

kommunikationsenheten (25 medarbetare, varav 12 hyrs ut internt inom LiU), marknadsenheten 

(20 medarbetare) , LiU-tryckenheten (11 medarbetare) och webbenheten (5 medarbetare).  

Fakulteterna har egna kommunikatörer anställda på fakultetskanslierna (11 medarbetare). 

Kommunikatörer finns också på institutionerna. Som redan nämnts erbjuder 

kommunikationsavdelningen institutioner och andra enheter inom LiU att hyra in centralt 

anställda kommunikatörer på hel- eller deltid. Efterfrågan har varit mycket stor och 

rekryteringar pågår på den centrala kommunikationsavdelningen för att kunna erbjuda 

ytterligare institutioner denna tjänst.  

Tio institutioner har en eller flera kommunikatörer som är anställda på institutionens VS-

avdelning. (ISV, MAI, ITM, IKE, IMH, IEI, IBL, IKK, TEMA och IFM) 

Universitetsförvaltningen har en kommunikatör med uppdrag att arbeta med 

internkommunikation på förvaltningen.  

Universitetsbiblioteket har en redaktör och sex medarbetare som är bibliotekarier men som  

arbetar med kommunikationsfrågor på del av sin arbetstid (motsvarande 1,25  årsarbetare) 

Administratörer och samordnare som arbetar med kommunikationsuppgifter finns ute på 

institutionerna men har de senaste åren minskat kraftigt i antal och är idag ca sex  personer 

motsvarande knappt en årsarbetare.  I samband med införandet av LiU:s nya externa webbplats 

genomfördes en omfattande professionalisering av kommunikationsområdet.  

Merparten av kommunikatörerna har akademisk examen, företrädesvis inom kommunikation 

och journalistik.  

 

Verksamhetsstödet inom internationaliseringsområdet   

Inom processområdet finns ca 45 personer motsvarande ca 35 årsarbetare. 

Internationaliserings-, forskningsstöds- och samverkansavdelningen (IFSA) är den centrala 

avdelning som är verksam inom området. Ett antal av avdelningens medarbetare kan definieras 

som verksamhetsstöd (Internationella enheten med 13 medarbetare och 3 av medarbetarna på 

samverkansavdelningen). Totalt finns ett trettiotal personer på fakultets- och institutionsnivån 

och medarbetare på kommunikationsavdelningens marknadsenhet och på studentavdelningens 

antagningsenhet som är verksamma inom området. På fakultetskanslierna finns grupper av 

medarbetare som ägnar hela eller stora delar av sin arbetstid åt arbetsuppgifter som kan 

kategoriseras inom området.   

I samband med kartläggningen av verksamhetsstödet inom internationaliseringsområdet har 

frågan om vad som egentligen ska räknas som arbetsuppgifter i verksamhetsstöd inom området 

diskuterats och i samband med de intervjuer som gjorts ute på institutionerna har konststaterats 

att en exakt definition är svår att göra eftersom bilden av vad som är verksamhetsstöd i 

internationaliseringsarbete definieras så olika mellan institutionerna.   
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Internationaliseringsdirektören har i sitt arbete med uppdraget från huvudutredaren valt att 

förutsättningslöst pröva definitioner och aktuella verksamhetsområden och detta arbete kommer 

att fortsätta under resten av 2018 samt i samband med att en internationaliseringsstrategi för 

LiU tas fram under 2019.  

På den centrala nivån och på fakulteterna har merparten av medarbetarna inom området 

akademisk examen och även mycket god kompetens i språk. Det finns också ett antal 

medarbetare i kärnverksamheten som har en stor andel internationaliseringsarbete i sin tjänst 

men i den här utredningen koncentrerar internationaliseringsdirektören sig enligt uppdrag på 

vilket verksamhetsstöd som behövs.   

 

IT-området 

LiU:s IT-organisation centraliserades år 2014. Avdelningen består av 150 medarbetare 

fördelade på 136 årsarbetare.  

Ute på fakulteter och institutioner finns ett mycket begränsat antal personer som arbetar med 

verksamhetsstöd inom IT-området  ( ca 20 personer fördelade på ca 4 årsarbetare). Främst 

handlar det om kontohantering men det finns även medarbetare som arbetar med stöd vid 

upphandlingar av IT och stöd på vs-avdelningarnas tekniska enheter.   

Ett antal forskningsingenjörer arbetar också med uppgifter i gränslandet mellan kärnverksamhet 

och IT liksom några av  medarbetarna på biblioteken inom UF.  

Både medarbetare med universitetsexamen och gymnasieexamen finns inom området.  

 

Studieadministration  

I den kartläggning som gjorts och som omfattar intervjuer med kanslicheferna på 

fakultetskanslierna valdes att förutom processområdet studieadministration även ta med  

verksamhetsstödet inom utbildningsadministrationen. Mellan områdena finns ett antal 

gränsdragningsfrågor som behöver belysas och en gemensam kartläggning kan därför vara av 

betydelse för det fortsatta arbetet inom båda områdena och för genomförandet av uppdraget från 

huvudutredaren vad avser det studieadministrativa området.  

Hela området dvs både studieadministration och utbildningsadministration omfattar  närmare 

250 medarbetare fördelat på ca 200 årsarbetare.  Inom området utförs därutöver även 

delar av de administrativa uppgifterna av medarbetare i kärnverksamheten som t ex lärare och 

programansvariga. 

På den centrala nivån finns idag studentavdelningen med totalt 65 medarbetare. Avdelningen 

leds av studieadministrativa chefen som också är processansvarig för området  

studieadministration. Avdelningen är indelad i antagningsenheten (18 medarbetare), 

Studenthälsan (15 medarbetare) studentinformations- och vägledningsenheten (10 medarbetare) 

och studieadministrativa enheten (22 medarbetare). 
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På fakulteterna finns totalt närmare 60 medarbetare som är verksamma inom såväl 

processområdet studieadministration som inom processområdet utbildningsadministration. I 

denna summa är studievägledarna på tre av fakulteterna inkluderade (på filosofiska fakulteten är  

studievägledarna anställda på institution) samt medarbetarna på medicinska fakultetens 

särskilda Studentenhet. Även utbildningsledare räknas in. Medarbetarna som finns på 

fakultetskanslierna har oftast högskoleexamen, några – och då främst bland utbildningsledarna 

– har disputerat.  

Till det studieadministrativa området har vi i den här kartläggningen även valt att ta med de 

forskarutbildningsadministratörer  som är verksamma ute på institutionerna (10 personer).   

En mycket stor grupp medarbetare i den studieadministrativa processen (ca 115 personer) finns 

inom grundutbildningsadministrationen ute på institutionerna och där bland annat LADOK-

rapportering, studerandeexpeditioner, tentamenshantering och stöd till studenter och lärare 

ingår.  

Administratörer och samordnare som arbetar med grundutbildningsadministration har oftast 

gymnasieexamen men ett fåtal har även akademisk examen.  

Införandet av LADOK 3, digitala tentor och projektet ”En väg in” påverkar arbetet inom det 

studieadministrativa området under 2018 och början av 2019 på ett sådant sätt att fortsatta 

effektiviseringsuppdrag tidigast blir aktuellt under  våren 2019 och området har därför en annan 

tidplan än övriga processområden.   

 

Övriga befattningar och roller inom verksamhetsstödet 

Chefsnivåerna kanslichef på fakultet och administrativ chef på institution/UF 

kansli/UB har ledningsuppdraget för verksamhetsstödet på institution och kansli.  

Uppdragen kännetecknas av ett nära samarbete med dekanat respektive prefektur och ett 

övergripande ansvar för det verksamhetsnära stödet på kansli eller institution vilket flera 

beskriver som ett ”komplext pussel där alla bitar måste passa direkt men ständigt läggas om”.  

Flera av de administrativa cheferna har också som del i sin tjänst uppdrag som t ex controller, 

HR-partner eller teknisk chef på den institution där de är anställda.   

Kartläggningen visar att framför allt samordnare och administratörer i det verksamhetsnära 

stödet ofta arbetar inom flera av processområdena samtidigt. Koordinatorer ute i verksamheten 

har oftast uppgifter inom ett specificerat område.  

Ekonomer, kommunikatörer och HR-partners arbetar inom sina respektive yrkesområden men 

kan på mindre institutioner vara helt ensamma med sitt uppdrag vilket kan medföra svårigheter 

vid sjukdom eller annan frånvaro och begränsa möjligheterna till kollegial kompetensutveckling.  

Vid kartläggningen noterades också ett antal befattningar/roller/arbetsuppgifter som inte ingår i 

de processområden som undersökts. Dessa presenteras nedan; 
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Ledningsstöd 

Ett exempel är ledningsstöd i form av prefekt- och dekan -sekreterare, nämndsekreterare och  

sekreterare i institutionsstyrelser, institutsstyrelser etc. Denna roll kombineras ofta med 

uppgiften att vara registrator och hantering av de arkivfrågor som fortfarande sköts ute i 

organisationen.  

 

Forskningsadministratör 

S k  forskningsadministratörer finns främst på institutioner med hög andel forskning. Deras 

arbetsuppgifter kännetecknas av att de är administrativt stöd till grupper av forskare eller 

enskilda forskningsledare. I uppdragen ingår ofta mer eller mindre kvalificerade uppgifter inom 

ekonomiprocesserna och att vara ett stöd i alla administrativa frågor som ska hanteras inom 

forskargruppen/-erna som man arbetar åt. Om institutionen har hög andel internationella 

medarbetare kan även stöd i frågor som gäller besök, bostäder, tillstånd m m ingå. Även 

forskarutbildningsadministration kan ingå i arbetsuppgifterna för forskningsadministratörerna. 

 

Avdelningsadministratör 

Avdelningsadministratör är en roll som finns på flertalet institutioner och uppdraget kan se 

mycket olika ut från arbetsplats till arbetsplats men innehåller ofta traditionellt administrativt 

stöd av olika slag. 

 

Tekniker 

På institutioner med omfattande forskningsverksamhet finns antingen tekniska avdelningar eller 

enheter som antingen är fristående eller ingår som en del i VS-avdelningarnas organisation. 

verksamhet. På en av institutionerna är administrativa chefen också teknisk chef.   

Några få institutioner har valt att anställa enstaka egna tekniker på sina vs-avdelningar. 

Arbetsuppgifterna för dessa tekniker ser olika ut men innebär oftast traditionella 

vaktmästerisysslor, teknikstöd, kontohantering, brandskyddsfrågor m m och utgör ett 

komplement till det stöd LiU-service eller IT-avdelningen erbjuder.  

 

 

Pensionsavgångar kommande femårsperiod 

De uppgifter som tagits fram i samband med kartläggningen visar att  145 personer inom hela 

verksamhetsstödet på LiU kan komma att gå i pension de närmaste fem åren. Av dessa finns ett 

70-tal inom universitetsförvaltningen. Beräkningen är gjord med utgångspunkt från att 

medarbetarna går i pension vid 65 år och omfattar alla på UF och UB som kategoriseras som 
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verksamhetsstöd dvs även t ex lokalvårdare, telefonister och bibliotekarier. 

Möjlighet att gå i pension finns idag från 61 till 67 års ålder, detta kombinerat med olika 

möjligheter till delpension gör det svårt att mer exakt göra en prognos inför framtiden. Inom 

universitet och högskolor är det också relativt vanligt att medarbetare fortsätter att jobba med 

särskilda uppdrag även efter att de gått i pension.  

Vid de intervjuer som genomförts i samband med kartläggningen har flertalet chefer betonat att 

det är mycket svårt att veta hur medarbetarna planerar att göra när det gäller pensionering och 

att man inte alltid kan förutsäga hur behoven av personal inom verksamhetsstödet kommer att se 

ut. Generellt kan dock konstateras att ett antal administratörstjänster inte återbesätts och att 

arbetsuppgifter inom administration omfördelas eller tas bort i samband med pensioneringar. 

När det gäller befattningar som t ex controller, ekonom och HR-partner ersätts dessa nästan 

alltid när personen ifråga går i pension.  

Nedan redovisas grovt uppskattade pensionsavgångar inom hela processområden på fem års sikt 

och med pensionsavgång vid 65 år: 

HR: ca 10 personer 

Ekonomi: ca 25 personer 

Kommunikation: Ca 15 personer  

Internationalisering: ca 5 

IT: ca 15 personer  

Studie-och utbildningsadministration: ca 35 personer 

 

Reflektioner och slutsatser             

Ett effektivt och ändamålsenligt verksamhetsstöd är en grundförutsättning för att LiU ska kunna 

bedriva framgångsrik verksamhet inom grundutbildning, forskning och samverkan. 

I LiU:s VP 2019 framhålls vikten av att framtida insatser behöver riktas mot att utveckla 

arbetssätt och organisation av verksamhetsstödet både för att möjliggöra kostnadsminskningar 

och för att säkra att resurser och kompetens kan prioriteras gemensamt och nyttjas inom hela 

organisationen.  

Behovet av gemensamma och enhetliga administrativa processer och arbetssätt drivs också av de 

möjligheter som följer av den ökade digitaliseringen och av ökade krav på intern styrning och 

kontroll.  

Utmaningen inom framför allt mindre och medelstora institutioner är att kombinera ett stort 

antal arbetsuppgifter inom flera av verksamhetsstödsområdena på några få personer och 

samtidigt se till att kärnverksamheten får ett effektivt och ändamålsenligt stöd samtidigt som vs-

medarbetarna har en rimlig arbetssituation och kan erbjudas kompetensutveckling inom de 

områden där de är verksamma.  
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Genom denna kartläggning har vi nu fått en första samlad bild av hur hela verksamhetsstödet 

inom de olika processområdena ser ut. Kombinerat med den utredning som gjorts när det gäller 

modell för kostnader för verksamhetsstödet kan materialen användas för fortsatt VoK-arbete 

och vid fördjupade analyser av hela processerna inom de olika direktörernas 

processägarområden samt för samordning av processer mellan områdena.  

Behoven skiljer sig från processområde till processområde men två områden kan pekas ut när det 

gäller behov av fördjupade arbetsuppgifts- och processkartläggningar; ekonomi samt 

studieadministration. Inom ekonomiområdet har ett fördjupat arbete redan startat och kommer 

att resultera i olika förslag som läggs av planerings- och ekonomidirektören i samband med 

effektiviseringsutredningens del 2. 

Inom studieadministrationsområdet pågår för närvarande två prioriterade projekt; ”En väg in” 

och ”LADOK3” och inom ramen för dessa projekt pågår ett utvecklings- och 

implementeringsarbete. Under 2019 blir det dock nödvändigt att ta ett steg vidare och göra en 

genomlysning av hela detta processområde där är också delar av lärarpersonalen är involverade 

tillsammans med det stora antalet medarbetare på både central nivå, fakulteter och institutioner 

som är verksamma inom processerna. Inom området blir det extra viktigt att ensa processer för 

att undvika dubbelarbete, använda den nya tekniken för att effektivisera och tydliggöra styrning 

och roller inom hela området. Här kan troligen också betydande kostnadsreduceringar göras i 

framtiden.  

När det gäller området ”Internationalisering” behöver definitioner och gränsdragningsfrågor 

fortsatt tydliggöras för att säkerställa att området har tillgång till nödvändig kompetens för att 

kunna genomföra sitt uppdrag samtidigt som dubbelarbete undviks. Det är också viktigt att 

informationsförsörjning mellan området och övriga områden säkerställs så att inte frågor 

”hamnar mellan stolarna”.  

När det gäller HR-området finns idag en tydlig avgränsning både inom den centrala 

organisationen samt när det gäller vilka personer som är HR-partners ute på institutioner och 

fakultetskanslier. Innehållet i HR-partnerns uppdrag är en viktig fråga att genomlysa för att 

kunna bedöma behovet av ”HR-administration” samt för att kunna säkra förutsättningar för HR-

partners att utföra arbetsuppgifter enligt rollbeskrivningen för HR-partner. De medarbetare som 

idag arbetar med ”HR-administration” arbetar med att stödja HR-partners med administrativa 

uppgifter i de olika HR-systemen samt när det gäller den kvarvarande hanteringen av 

pappersblanketter för t ex arvodeshantering och andra uppgifter främst relaterade till 

personalrapportering och lönehantering.  

På kommunikationsområdet har de senaste åren ett genomgripande arbete gjorts för att 

professionalisera befattningar och roller. Detta har resulterat i ett ökat antal kommunikatörer 

med högskoleexamen inom kommunikationsområdet och en betydligt minskad andel 

administratörer/samordnare som arbetar en liten del av sin arbetstid med 

kommunikationsuppgifter. Idag finns också 12 kommunikatörer som centrala 

kommunikationsavdelningen ”hyr ut”  till institutionerna. Under det senaste året har 

rekryteringsbehovet ute på institutionerna varit så stort att kommunikationsavdelningen inte har 

kunnat möta efterfrågan. Institutionerna har då själva valt att göra rekryteringar. Inom området 
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finns också ett antal gränsdragningsfrågor att utreda bland annat när det gäller marknadsföring, 

studentrekryteringar  och internationalisering.  

IT- området centraliserades 2014 och dess organisation och arbetssätt har kontinuerligt 

utvecklats.  

 

Framtida behov inom verksamhetsstödet 

Den digitala utvecklingen kommer att ställa stora krav på fortsatt kompetens- och 

verksamhetsutveckling inom verksamhetsstödets olika processområden och beröra alla 

befattningar och roller inom verksamhetsstödet.  

Förändringstakten är hög och verksamhetsutveckling, förändringsledning och förändringsstöd 

kommer att bli viktiga beståndsdelar i verksamhetsstödets uppgifter under de kommande åren.  

En global trend inom universitetsvärlden är att personer i verksamhetsstödet i allt högre grad är 

specialister och att antalet traditionella administratörer minskar i takt med ökad standardisering 

och digitalisering. En fråga i detta sammanhang blir hur de standardiserade arbetsuppgifter som 

finns kvar ska kunna göras attraktiva.   

Inom högskolor och universitet finns idag exempel på att en ny typ av medarbetare i 

verksamhetsstödet;  s k ”cross-boundary-professionals”  dvs medarbetare som arbetar både på 

den strategiska och operativa nivån t ex inom internationalisering, ranking/forskningsstöd eller 

näringslivssamverkan och i många fall har disputerat men väljer att arbeta som kvalificerat stöd i 

kärnverksamheten. (Sara Karlsson, Malin Ryttberg: Kompetens i högskoleadministrationen, KTH 2014) 

Att fortsätta med verksamhets- och kompetensanalyser inom aktuella processområden och att 

arbeta med verksamhetsutveckling tillsammans med kärnverksamheten och dessutom 

kontinuerligt kompetensutveckla den befintliga personalen inom verksamhetsstödet kommer att 

vara en viktig framgångsfaktor för ett effektivt och ändamålsenligt verksamhetsstöd på LiU.   
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Bilaga 1 

Genomförda intervjuer med kanslichefer på fakulteterna och  

administrativa chefer/motsvarande på institutionerna, UB och UF  

2018-08-07 

Jens Trosell, administrativ chef IFM 

Madelaine Engström, administrativ chef MAI 

2018-08-09 

Helena Blackert, administrativ chef  IKE 

2018-08-10 

Magnus Glänneskog, administrativ chef  ITN 

2018-08-13 

Ulrika Sparre, administrativ chef  UB 

Mats Tholander, administrativ chef  IKK 

2018-08-14 

Catharina Magnusson, kanslichef KFU 

Annalena Kindgren, kanslichef TFK 

2018-08-15 

Anita Carlsson, administrativ chef IEI 

Annette Gelotte, administrativ chef IDA 

2018-08-16 

Anne-Li Silberk, administrativ chef TEMA 

Anette Philipsson, kanslichef MED FAK 

2018-08-17 

Lisa Larsson, avdelningschef  för VS på ISAK 

Helena Klöfver, kanslichef FFK 

Anette Larsson, administrativ chef IBL 

Kristina Arkad, administrativ chef ISY 

2018-08-20 

Gunilla Bergstrand, administrativ chef IMH 

Göran Salerud, proprefekt, IMT (telefonintervju)  
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2018-08-22 

Bettina Carlsson, administrativ chef UF (telefonintervju för avstämning av tidigare lämnade 

uppgifter) 

Lena Bernström, f d administrativ chef ISV, stämde av uppgifter som gällde ISV med controller 

Margaretha Andersson  och HR-partner Åsa Änggård (vik avdelningschef för VS på ISV 2018-08-

01—2018-09-30) 

 

Bilaga 2 

Möte med processansvariga direktörer för genomgång av filer på personnivå 

Samtliga direktörer fick tillgång till sina respektive filerna i början av september.  

Planerings- och ekonomidirektör Agneta Frode Blomgren och Lena Bernström har under augusti 

och september haft ett flertal möten med anledning av den fördjupade 

arbetsuppgiftskartläggningen som genomförts när det gäller ekonomiprocessen. 

2018-09-25 

Möte med internationaliseringsdirektör Maria Engelmark  

Möte med kommunikationsdirektör Mariethe Larsson 

2018-09-27 

Möte med IT-direktör Joakim Nejdeby 

2018-10-01 

Möte med HR-direktör Pia Rundgren  

Möte med Robert Ericsson, studieadministrativ chef och ansvarig för den studieadministrativa 

processen   

(Filen även skickad till Per-Olof Bremer, projektledare för LADOK 3-projektet/prefekt på IEI). 
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Bilaga 3 

Antal medarbetare som utför arbetsuppgifter inom respektive processområde  

fördelade på central nivå, fakultet och institution, (siffror från augusti 2018)  

 

Område Central nivå 

(inklusive UB o UF kansli) 

Fakultet Institution  

HR (personal)  32 2 (delade tjänster) 35 

Ekonomi 43 9 116 

Kommunikation 60 (varav 12 ”hyrs ut”)  11 19 

Internationalisering 

(preliminära siffror) 

20  15 10 

Studie- och 

utbildningsadministration 

65 60 125 

 

IT-området centraliserades 2014 och bestod i augusti 2018 av 150 medarbetare. 
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Fortsatt arbete inför slutleverans avseende 

utredning om effektivisering av 

universitetsgemensam verksamhet 

Urholkade anslag till utbildning och forskning ställer allt högre krav på ett effektivt 

resursutnyttjande. I syfte att frigöra resurser till kärnverksamhet har rektor gett 

universitetsdirektören i uppgift att föreslå förändringar av verksamhetsstödet. 

Universitetsdirektören har för detta arbete tillsatt en utredning om effektivisering 

av universitetsgemensam verksamhet. 

 

I delleverans 1 från utredningen har ett antal besparingar som tros vara möjliga att 

göra på kort sikt presenterats. Det är dock utredarens åsikt att effektivisering av 

verksamhetsstödet vid LiU inte huvudsakligen handlar om dessa besparingar utan 

om att skapa nya arbetssätt som ger ökad kvalitet och effektivitet i dagliga arbetet. 

LiU:s verksamhetsstöd behöver vara robust och kunna hantera variationer i 

arbetsbelastning. Det behöver vara professionellt och ha kapacitet att möta nya 

utmaningar och på bästa sätt använda både ekonomiska och personella resurser. 

Det är också av största vikt för LiU att i den allt mer rörliga arbetsmarknad, där 

kompetenta människor gör sina val, vara en attraktiv arbetsgivare.  

 

Mycket arbete har genomförts på samtliga nivåer inom verksamhetsstödet för att 

effektivisera. För att komma vidare behövs ett mer samordnat övergripande 

förändringsarbete. Utredningens förslag är att fokus i det fortsatta arbetet inför 

slutleverans ska vara den första fasen i ett sådant förändringsarbete. 

 

De förslag som lämnas i delleverans 1 avseende fortsatt arbete inför slutleverans 

innefattar några områden där utredningar om t.ex. externa lösningar för några av 

de tjänster som idag tillhandahålls internt, bör genomföras. Huvudfokus är dock, av 

de skäl som nämnts ovan, förslag om att förnya arbetssätt och organisation för stora 

verksamhetsområden som ekonomi och personal samt områdena 

internationalisering, studieadministration och kommunikation. Inom IT-området 

har en organisationsförändring nyligen genomförts men inom ramen för denna kan 

arbetssätten fortsatt utvecklas. 

Särskilda uppdrag 

Förändringsarbetet inleds med ett uppdrag från huvudutredaren till 

processansvariga tjänstemän inom de ovan angivna verksamhetsområdena. 

Uppdragen är av något olika karaktär, beroende på områdets omfattning och 

dagens situation, men många aspekter är gemensamma och ett samordnat arbete 
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över områdesgränser är väsentligt.  Uppdragen per område beskrivs närmare i 

bilagor, där ges också en kort presentation av läget inom området idag samt större 

förändringar några år bakåt och framtida utmaningar. Verksamhetsområdena 

ekonomi, personal, internationalisering, IT och kommunikation kommer i sitt 

arbete att följa utredningens tidplan, d.v.s. de förslag och planer som tas fram 

kommer att vara en del av leveransen vid årsskiftet 2018/2019. Inom 

verksamhetsområdet studieadministration pågår just nu ett antal stora 

förändringsprojekt och både av resursskäl inom området och av skälet att det inte är 

klart vad dessa förändringar leder till, så kommer arbetet inom ramen för 

effektiviseringsprojektet att påbörjas tidigast under våren 2019. 

 

Väsentliga delar av arbetet är att: 

• Beskriva önskade framtida arbetssätt inom området. Målet är arbetssätt 

som ger en robust organisation som kan hantera variationer i 

arbetsbelastning och vara flexibel då särskilt krävande situationer uppstår. 

Arbetssätten ska samtidigt säkra kvalitet och effektivitet då de ska innebära 

god tillgång på nödvändig kompetens för hela LiU och effektivitet i 

utvecklandet av densamma. 

 

• Beskriva de roller som krävs för detta arbetssätt. 

 

• Med beaktande av kommande pensionsavgångar inom verksamhetsområdet 

beskriva hur de nya arbetssätten kan möjliggöra besparingar avseende 

personal. Pensionsavgångar och övrig personalomsättning utgör grund för 

möjliga besparingar men också för att säkerställa rätt kompetens för de 

roller som arbetssätten kräver. Antalet pensionsavgångar rörande 

administrativ personal under perioden fram till år 2023 är något över 100 

personer. Det är inte lätt att med hög kvalitet bryta ned detta till antalet 

inom de olika verksamhetsområdena på grund av oklarheter i de koder som 

används.  Nedbrytningen bör dock göras i samarbete med chefer på 

fakultets- och institutionsnivå för att få kännedom om läget inom respektive 

område. 

 

• Ange fördelar och nackdelar/risker med de valda arbetssätten och 

organisationen samt ge förslag till hur risker ska minimeras och hanteras. 

Särskilt viktigt är att beakta hur en kultur som bygger på ett förtroendefullt 

samarbetsklimat mellan nivåer kan säkras. 

 

• Ta fram ett förslag på lämplig tidplan och tillvägagångssätt för 

genomförande av en förändring som resulterar i de nya arbetssätt, de roller 

och den organisation som föreslagits. Vad gäller tidplan ska beroenden av 
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och påverkan på andra verksamhetsområden vid genomförande av en 

förändring så väl som möjligt beskrivas. 

 

För verksamhetsstöd inom områden ekonomi, personal och kommunikation 

gäller särskilt att: 

• Beskriva hur rollerna bäst är organiserade, grunden utgörs av en i stora 

delar gemensam organisation som i olika delar kan vara samlad eller 

distribuerad. 

 

För verksamhetsstöd inom internationalisering gäller särskilt att: 

• Beskriva hur rollerna bäst är organiserade, en central utgångspunkt är 

tydliga roller och ansvarsfördelning och inget dubbelarbete. En väl 

samordnad och till del gemensam organisation ska vara grunden för arbetet. 

Arbetet innefattar verksamhetsstöd avseende såväl forskare som studenter. 

 

• Ge förslag som leder till bättre samordning och gemensamt utnyttjande av 

avtal och att LiU i internationella sammanhang framstår som ett universitet. 

 

För verksamhetsstöd inom IT-området gäller särskilt att: 

• Beskriva önskad utveckling inom ramen för den gemensamma organisation 

som skapats. I den mån det finns delar av IT-organisationen där arbetet 

kring en gemensam organisation ännu inte slutförts, ska detta kartläggas 

och en plan för slutförande presenteras. 

 

• Särskilt beskriva hur en större grad av standardisering av såväl arbetssätt 

som verktyg ska åstadkommas. 

 

• Ta fram konkreta förslag på hur den ökade standardisering ska hanteras och 

vilka ramar som bör gälla. 

 

• Ge förslag på sourcingstrategi kring val gällande egenutveckling eller inköp 

av system. 

 

För verksamhetsstöd inom studieadministration gäller särskilt att: 

• Beskriva önskade framtida arbetssätt som tar hänsyn till de förändrade 

processer som kommer att införas eller har införts i närtid inom 

verksamhetsområdet.  Detta gäller särskilt processer relaterade till Ladok3, 

utbildningsdatabasen Bilda samt En väg in. Arbetssätten ska samtidigt 
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säkra kvalitet och effektivitet då de ska innebära god tillgång på nödvändig 

kompetens för hela LiU och effektivitet i utvecklandet av densamma. 

                                               

• Beskriva hur de områden inom studieadministration där ansvaret för 

genomförande av det gemensamma studieadministrativa verksamhetsstödet 

inom hela universitetet är placerat inom universitetsförvaltningen kan 

ensas, så att relation och ansvar mellan fakulteterna och 

universitetsförvaltningen är densamma. Om föreslagna åtgärder kräver 

ändringar i delegationsordning så ska detta klargöras. 

 

Arbetssätt 

Processansvariga tjänstemän inom de olika områdena av verksamhetsstöd som 

uppdragen ovan ska föreslå förnyelse av, är ansvarig för uppdragens genomförande.  

 

Arbetet bör i det första skedet genomföras med stöd av experter inom området för 

att ta fram nya arbetssätt och i nästa steg i samarbete med ansvariga chefer på 

samtliga administrativa nivåer för att arbeta med organisationsfrågor. Befintliga 

fora som möten med prefekter, administrativa chefer och kanslichefer ska användas 

för avstämning under arbetets gång. Det är också önskvärt att stormöten dit alla är 

välkomna anordnas. Experter som ska delta utses i samråd med respektive chef. 

 

Tidplan 

Uppdragen, förutom det som gäller verksamhetsområdet studieadministration, 

slutredovisas till huvudutredaren den 15 november. Då de enskilda uppdragen 

slutredovisats ska en gemensam samlad tidplan för samtliga förändringar tas fram. 

Denna tidplan, tillsammans med respektive områdes förslag, ingår i delleverans 2 

av utredningen om effektivisering av verksamhetsstödet vid LiU. Delleverans 2 och 

slutrapport kommer att levereras senast den 31 december 2018. 

 

 

 

 

 

Marianne Granfelt 

Huvudutredare 
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Uppdrag om plan för förändring av verksamhetsstöd 

inom HR-området 

 

Inom ramen för utredningen Effektivisering av verksamhetsstöd vid Linköpings 

universitet ska en plan för förändring av verksamhetsstöd inom HR-området tas 

fram. Ansvarig för uppdraget är HR-direktören.  

 

Uppdrag ges samtidigt till flera andra verksamhetsområden och samarbete 

områdena emellan är väsentligt. Gemensamt för den plan för förändringsarbete 

som ska tas fram är att: 

 

• Beskriva önskade framtida arbetssätt inom området. Målet är arbetssätt 

som ger en robust organisation som kan hantera variationer i 

arbetsbelastning och vara flexibel då särskilt krävande situationer uppstår. 

Arbetssätten ska samtidigt säkra kvalitet och effektivitet då de ska innebära 

god tillgång på nödvändig kompetens för hela LiU och effektivitet i 

utvecklandet av densamma. 

• Beskriva de roller som krävs för detta arbetssätt. 

• Med beaktande av kommande pensionsavgångar inom verksamhetsområdet 

beskriva hur de nya arbetssätten kan möjliggöra besparingar avseende 

personal. Pensionsavgångar och övrig personalomsättning utgör grund för 

möjliga besparingar men också för att säkerställa rätt kompetens för de 

roller som arbetssätten kräver. Antalet pensionsavgångar rörande 

administrativ personal under perioden fram till år 2023 är något över 100 

personer. Det är inte lätt att med hög kvalitet bryta ned detta till antalet 

inom de olika verksamhetsområdena på grund av oklarheter i de koder som 

används.  Nedbrytningen bör dock göras i samarbete med chefer på 

fakultets- och institutionsnivå för att få kännedom om läget inom respektive 

område. 

• Ange fördelar och nackdelar/risker med de valda arbetssätten och 

organisationen samt ge förslag till hur risker ska minimeras och hanteras. 

Särskilt viktigt är att beakta hur en kultur som bygger på ett förtroendefullt 

samarbetsklimat mellan nivåer kan säkras. 

• Ta fram ett förslag på lämplig tidplan och tillvägagångssätt för 

genomförande av en förändring som resulterar i de nya arbetssätt, de roller 

och den organisation som föreslagits. Vad gäller tidplan ska beroenden av 

och påverkan på andra verksamhetsområden vid genomförande av en 

förändring så väl som möjligt beskrivas. 
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För verksamhetsstöd inom HR-området gäller dessutom att: 

• Beskriva hur rollerna bäst är organiserade, grunden utgörs av en i stora 

delar gemensam organisation som i olika delar kan vara samlad eller 

distribuerad 

 

Dagens situation inom HR-området är att centralt finns två enheter, HR-enheten 

och löneenheten. HR-enheten består av HR-partner med specialiteter såsom lika 

villkor, arbetsmiljö, ledarskap, HRcontrolling och arbetsrätt. Löneenheten hanterar 

huvudsakligen löner, förmånsfrågor, URAkontrakt och systemfrågor.  HR-enheten 

har 10 medarbetare och Löneenheten 16 i nuläget. HR-avdelningens kostnader 

uppgår till cirka 19 miljoner kronor om man bortser från HR-systemets kostnader, 

annars ca 23 miljoner. På fakultets- och institutionsnivå finns drygt 30 HR-Partner 

som i de flesta fall arbetar 100% med HR, men i några fall arbetar deltid med HR 

och ytterligare ett antal personer som arbetar med olika typer av 

personaladministration. 

 

Större förändringar som har genomförts i ett 5-årsperspektiv är t ex: 

• Omorganisering av löneenheten till en central enhet inom LiU i stället för 

verksamhet i respektive institution och liknande. 

• Införande av Primula, byte av personalsystem. 

• Mer fokus på digitaliserade arbetssätt. 

• Förfinande av rollbeskrivning för HR-Partner. 

• Fortsatt professionaliseringarbete av HR. 

 

Exempel på stora framtida utmaningar är inom området är t ex: 

• Säkra frågan vilken HR-leverans LiU bör ha, utifrån kvalitetsperspektiv, 

operativt kontra strategiskt med utvecklingsperspektiv. 

• Gemensamma processer som samtidigt stödjer olikheter lokalt utifrån 

behov. Säkra att institutioner, fakulteter och motsvarande har tillgång till 

HR kontinuerligt. 

• Se över roller inom HR-funktionen, säkra HR-Partners arbetsinnehåll som 

finns i rollbeskrivningen. 

• Utreda gällande Statens service center kontra dagens löneenhet. 

• Kunna möta upp gällande fokusområden i verksamheten såsom: 

o Rekrytering – säkra kvalitetssäkrad och tidseffektiv process. 

o Arbetsmiljö och hälsa: Stödja de tre framtagna strategierna. 

o Arbetsrätt:  Omställningsprocessen särskilt i fokus. 

o Ledarskap: Ledarutveckling. 
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o Värdegrundsfrågor med koppling till önskat beteende, attityder och 

kultur. 

• Ha med perspektiven kring internationalisering, digitalisering samt 

organisationsutveckling i de ovanstående fokusområdena. 

• Kunna möta framtida utmaningar såsom t ex konsekvenser av ”gig 

economy”, feedbackkulturer etc, med ett strategiskt perspektiv. 

 

HR-direktören ska för uppdragets genomförande tillsätta arbetsgrupp och 

referensgrupp. Den inledande delen, som fokuserar på önskade framtida arbetssätt, 

ska genomföras i samarbete med experter inom området medan den senare delen, 

som berör organisatoriska frågor, ska involvera chefer för olika administrativa 

nivåer.  

 

En delredovisning avseende önskade framtida arbetssätt ska lämnas till 

huvudutredaren senast den 15 oktober. Slutredovisning av samtliga ovanstående 

punkter ska lämnas senast den 15 november. 
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Uppdrag om plan för förändring av verksamhetsstöd 

inom ekonomiområdet 

Inom ramen för utredningen Effektivisering av verksamhetsstöd vid Linköpings 

universitet ska en plan för förändring av verksamhetsstöd inom ekonomiområdet 

tas fram. Ansvarig för uppdraget är planerings- och ekonomidirektören.  

 

Uppdrag ges samtidigt till flera andra verksamhetsområden och samarbete 

områdena emellan är väsentligt. Gemensamt för den plan för förändringsarbete 

som ska tas fram är att: 

 

• Beskriva önskade framtida arbetssätt inom området. Målet är arbetssätt 

som ger en robust organisation som kan hantera variationer i 

arbetsbelastning och vara flexibel då särskilt krävande situationer uppstår. 

Arbetssätten ska samtidigt säkra kvalitet och effektivitet då de ska innebära 

god tillgång på nödvändig kompetens för hela LiU och effektivitet i 

utvecklandet av densamma. 

• Beskriva de roller som krävs för detta arbetssätt. 

• Med beaktande av kommande pensionsavgångar inom verksamhetsområdet 

beskriva hur de nya arbetssätten kan möjliggöra besparingar avseende 

personal. Pensionsavgångar och övrig personalomsättning utgör grund för 

möjliga besparingar men också för att säkerställa rätt kompetens för de 

roller som arbetssätten kräver. Antalet pensionsavgångar rörande 

administrativ personal under perioden fram till år 2023 är något över 100 

personer. Det är inte lätt att med hög kvalitet bryta ned detta till antalet 

inom de olika verksamhetsområdena på grund av oklarheter i de koder som 

används.  Nedbrytningen bör dock göras i samarbete med chefer på 

fakultets- och institutionsnivå för att få kännedom om läget inom respektive 

område. 

• Ange fördelar och nackdelar/risker med de valda arbetssätten och 

organisationen samt ge förslag till hur risker ska minimeras och hanteras. 

Särskilt viktigt är att beakta hur en kultur som bygger på ett förtroendefullt 

samarbetsklimat mellan nivåer kan säkras. 

• Ta fram ett förslag på lämplig tidplan och tillvägagångssätt för 

genomförande av en förändring som resulterar i de nya arbetssätt, de roller 

och den organisation som föreslagits. Vad gäller tidplan ska beroenden av 

och påverkan på andra verksamhetsområden vid genomförande av en 

förändring så väl som möjligt beskrivas. 
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För verksamhetsstöd inom ekonomiområdet gäller dessutom att: 

• Beskriva hur rollerna bäst är organiserade, grunden utgörs av en i stora 

delar gemensam organisation som i olika delar kan vara samlad eller 

distribuerad. 

 

Dagens situation inom Ekonomiområdet är att centralt finns Planerings- och 

ekonomiavdelningen som leds av planerings- och ekonomidirektören. Avdelningen 

samordnar och utvecklar universitetets övergripande planering, budgetering, 

redovisning samt uppföljning. Avdelningen ansvarar för effektiva planerings- och 

ekonomiprocesser samt framtagandet av LiU:s verksamhetsplan, budgetunderlag 

och årsredovisning. Avdelningen består av två enheter: planerings- och 

uppföljningsenheten och redovisningsenheten. 

 

Avdelningen har 24 medarbetare och kostnaderna uppgår till cirka 21,5 miljoner kr. 

På LiU finns cirka 50 ekonomer, ett tjugotal controllers och 140-150 personer som 

sysslar med olika typer av ekonomiadministration. 

 

Större förändringar som har genomförts i ett 5-årsperspektiv är t ex: 

• Verksamhetsplan för LiU införd som en gemensam utgångspunkt för treårig 

planering och resursfördelning. 

• Sammanhållen årstidplan, som kompletteras med detaljerade anvisningar. 

• Tertialrapporter införda inkluderande återrapportering till 

universitetsledning och universitetsstyrelse. 

• Metod för att hantera för stora över-/underskott införd. Kontinuerligt 

genomförande av dialoger och granskning samt återkoppling på 

åtgärdsplaner. 

• En sammanhållen central funktion med en ekonomidirektör skapad som 

sedan har utvecklats till planerings- och ekonomiavdelning. 

• Tillskapande av arena för ekonomifrågor med representanter från 

verksamheten samt arbetsgrupper för olika delprocesser. 

• Införande av ett nytt integrerat systemstöd för inköp, fakturahantering samt 

ekonomisystem. Med systemet har även budget- och prognosstöd samt 

projekthanteringsstöd införts. Detta har möjliggjort ökad standardisering av 

processerna samt ökad digital hantering av bokföringsmaterial. 

 

Exempel på stora framtida utmaningar är inom området är t ex: 

Redovisningsuppgifterna har utvecklats till mer standardiserade processer till följd 

av ökad digitalisering och automatisering. Man kan dock anta att vi bara är i början 

digitaliseringsutvecklingen. En strategisk prioritering för ekonomifunktionen 

kommer vara att fortsätta arbeta med standardiserade processer för att skapa 
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förutsättningar för vidare automatisering och möjligheter som t ex AI, algoritmer 

och andra mekaniska processer kan bidra med. Detta kommer sannolikt att 

medföra att manuella uppgifterna minskar. Utöver redovisnings- och 

controllerkompetens kommer digital kompetens, analysförmåga, helhetssyn och 

förändringsförmåga vara viktiga i framtiden. Det kommer vara viktigt att skapa 

effektiva processer som skapar verksamhetsnytta, samt att samarbetet mellan 

ekonomifunktionen och verksamheten fortsätter att utvecklas. För detta krävs att 

ekonomifunktionen har en utvecklad förståelse för verksamheten och dess behov, 

och att de kan kommunicera ekonomi på ett enkelt och tydligt sätt för en ökad 

förståelse i verksamheten. 

 

Framtida uppdrag och utmaningar inom området är: 

• Hantering av ekonomiska underskott på institutioner. 

• Implementering av nytt digitalt planerings- och uppföljningssystem. 

• Fortsatt utveckling av ekonomiprocesserna och utnyttjande av 

systemstödet på ett effektivt sätt. 

 

Planerings- och ekonomidirektören ska för uppdragets genomförande tillsätta 

arbetsgrupp och referensgrupp. Den inledande delen, som fokuserar på önskade 

framtida arbetssätt, ska genomföras i samarbete med experter inom området 

medan den senare delen, som berör organisatoriska frågor, ska involvera chefer för 

olika administrativa nivåer. 

 

En delredovisning avseende önskade framtida arbetssätt ska lämnas till 

huvudutredaren senast den 15 oktober. Slutredovisning av samtliga ovanstående 

punkter ska lämnas senast den 15 november. 
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Uppdrag om plan för förändring av verksamhetsstöd 

inom kommunikationsområdet 

Inom ramen för utredningen Effektivisering av verksamhetsstöd vid Linköpings 

universitet ska en plan för förändring av verksamhetsstöd inom 

kommunikationsområdet tas fram. Ansvarig för uppdraget är 

kommunikationsdirektören.  

 

Uppdrag ges samtidigt till flera andra verksamhetsområden och samarbete 

områdena emellan är väsentligt. Gemensamt för den plan för förändringsarbete 

som ska tas fram är att: 

 

• Beskriva önskade framtida arbetssätt inom området. Målet är arbetssätt 

som ger en robust organisation som kan hantera variationer i 

arbetsbelastning och vara flexibel då särskilt krävande situationer uppstår. 

Arbetssätten ska samtidigt säkra kvalitet och effektivitet då de ska innebära 

god tillgång på nödvändig kompetens för hela LiU och effektivitet i 

utvecklandet av densamma. 

• Beskriva de roller som krävs för detta arbetssätt. 

• Med beaktande av kommande pensionsavgångar inom verksamhetsområdet 

beskriva hur de nya arbetssätten kan möjliggöra besparingar avseende 

personal. Pensionsavgångar och övrig personalomsättning utgör grund för 

möjliga besparingar men också för att säkerställa rätt kompetens för de 

roller som arbetssätten kräver. Antalet pensionsavgångar rörande 

administrativ personal under perioden fram till år 2023 är något över 100 

personer. Det är inte lätt att med hög kvalitet bryta ned detta till antalet 

inom de olika verksamhetsområdena på grund av oklarheter i de koder som 

används.  Nedbrytningen bör dock göras i samarbete med chefer på 

fakultets- och institutionsnivå för att få kännedom om läget inom respektive 

område. 

• Ange fördelar och nackdelar/risker med de valda arbetssätten och 

organisationen samt ge förslag till hur risker ska minimeras och hanteras. 

Särskilt viktigt är att beakta hur en kultur som bygger på ett förtroendefullt 

samarbetsklimat mellan nivåer kan säkras. 

• Ta fram ett förslag på lämplig tidplan och tillvägagångssätt för 

genomförande av en förändring som resulterar i de nya arbetssätt, de roller 

och den organisation som föreslagits. Vad gäller tidplan ska beroenden av 

och påverkan på andra verksamhetsområden vid genomförande av en 

förändring så väl som möjligt beskrivas. 
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För verksamhetsstöd inom kommunikationsområdet gäller dessutom att: 

• Beskriva hur rollerna bäst är organiserade, grunden utgörs av en i stora 
delar gemensam organisation som i olika delar kan vara samlad eller 
distribuerad. 

 

Kommunikationsområdet leds centralt av kommunikationsdirektören och den 

centrala Kommunikations- och marknadsavdelningen, KOM. Huvuduppdragen är 

att ansvara för den strategiska kommunikationen och marknadsföringen av LiU 

nationellt och internationellt. Avdelningen har ett centralt uppdrag för 

studentrekrytering och alumni samt att ansvara för strategiskt varumärkesarbete, 

grafisk profil, byråkontakter, externa samverkansuppdrag och projekt, event och 

marknadsföringsinsatser. Uppdraget är vidare att sprida nyheter och kommunicera 

forskning, utbildning och samverkan i alla digitala kanaler, samt hantera 

medierelationer. På avdelningen samordnas också arbete kring LiU:s webb av 

webbenheten, som ansvarar för utveckling, utbildning och strategiska beslut kring 

liu.se. Enheten har ett nära samarbete med en relativt ny webborganisation som 

skapades i med nya liu.se. Genom LiU-Tryck erbjuds kopieringstjänster och grafisk 

produktion LiU och externa kunder. 

 

Avdelningen, som har 61 medarbetare är indelad i fyra enheter:  

• Kommunikationsenheten, 25 medarbetare varav 12 konsulter som hyrs ut. 

• Marknadsenheten, 20 medarbetare. 

• LiU-tryckenheten, 11 medarbetare. 

• Webbenheten, 5 medarbetare. 

 

Under den kommande femårsperioden beräknas avdelningen totalt ha tio 

pensionsavgångar. Avdelningens omsättning uppgår till cirka 60 miljoner, varav 45 

är OH-finansierade. LiU-Tryck finansierar sin verksamhet med intäkter på ca 10 

miljoner. På fakultetsnivå finns ca 11 kommunikatörer och på institutionsnivå och 

UF samt biliotek finns cirka 35-tal kommunikatörer. 

 

 

Större förändringar som har genomförts i ett 5-årsperspektiv är t ex: 

Under 2013-2015 genomfördes ett stort arbete med LiU:s varumärke, som ledde 

fram till en ny varumärkesplattform för det fortsatta arbetet att stärka LiU:s 

position nationellt och internationellt. I samband med beslut om detta togs också en 

ny visuell identitet fram, där LiU har samlat sitt varumärke under en gemensam 

logotyp, utarbetat ett nytt bildspråk och tonalitet som ligger i samklang med löftet 

om att vara förnyare. Arbetet med att implementera detta i verksamhetens alla 

delar pågår kontinuerligt. 
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Under 2013-2017 genomfördes projektet Ny LiU:webb, ett projekt som stora delar 

av verksamheten ingått i och hela verksamheten berörts av. Målet var att förutom 

en ny webbplattform också ta fram en webbstrategi och en ny professionell 

webborganisation. Projektet utvidgades under resans gång och har påverkat både 

KOM och organisationen under de gånga åren, men lett till att LiU nu har en 

modern extern webb som enbart riktar sig till externa besökare på ett 

målgruppsanpassat sätt. Gruppen redaktörer på den externa webben har minskats 

från ca 1000 personer, omräknat till heltider ca 80 till idag ca 30-talet 

heltidsredaktörer. Förutom en effektivisering är det en avsevärd kvalitetshöjning av 

publicerat material och uttryck som genomförts. 

 

 

Exempel på stora framtida utmaningar är inom området är t ex: 

Då webbprojektet enbart omhändertog den externa kommunikationen kvarstår ett 

arbete med den interna webbplatsen/digitala arbetsplatsen. Detta är nu hett 

efterfrågat i organisationen och prioriterat projekt utifrån ett kommunikativt 

internt behov. En annan stor utmaning är den ökade konkurrensen att rekrytera 

studenter och medarbetare, inte minst från nya unga universitet i närområden, men 

också ökad internationell konkurrens. Att stärka LiU som varumärke, öka 

kännedom och locka dessa grupper kräver en samordnad och effektiv 

kommunikation. Ökade personalkostnader äter av de driftmedel som finns, vilket 

urholkar våra resurser för marknadsföring. Ytterligare utmaningar är uppdrag om 

breddad rekrytering och rekrytering av nya målgrupper.  

 

Spridningen av fake news och alternativa fakta i sociala medier kombinerat med 

hårt slimmade redaktioner i traditionella medier ställer ökade krav på vår förmåga 

att sprida forskningsbaserad kunskap. Behov av utökad kapacitet för analys och 

utvärdering av de insatser som görs, kommer vara ett ökande behov framgent. Det 

digitala landskapets snabba förändring ställer stora krav på kompetensutveckling av 

medarbetare. För att LiU ska vara en attraktiv arbetsplats för digitala 

kommunikatörer och lyckas rekrytera välutbildade kompetenser krävs det också att 

vi erbjuder en arbetsplats som är i takt med tiden. 

 

Kommunikationsdirektören ska för uppdragets genomförande tillsätta arbetsgrupp 

och referensgrupp. Den inledande delen, som fokuserar på önskade framtida 

arbetssätt, ska genomföras i samarbete med experter inom området medan den 

senare delen, som berör organisatoriska frågor, ska involvera chefer för olika 

administrativa nivåer.  

 

En delredovisning avseende önskade framtida arbetssätt ska lämnas till 

huvudutredaren senast den 15 oktober. Slutredovisning av samtliga ovanstående 

punkter ska lämnas senast den 15 november. 
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Uppdrag om plan för förändring av verksamhetsstöd 

inom internationaliseringsområdet 

Inom ramen för utredningen Effektivisering av verksamhetsstöd vid Linköpings 

universitet ska en plan för förändring av verksamhetsstöd inom 

internationaliseringsområdet tas fram. Ansvarig för uppdraget är 

internationaliseringsdirektören.  

 

Uppdrag ges samtidigt till flera andra verksamhetsområden och samarbete 

områdena emellan är väsentligt. Gemensamt för den plan för förändringsarbete 

som ska tas fram är att: 

 

• Beskriva önskade framtida arbetssätt inom området. Målet är arbetssätt 

som ger en robust organisation som kan hantera variationer i 

arbetsbelastning och vara flexibel då särskilt krävande situationer uppstår. 

Arbetssätten ska samtidigt säkra kvalitet och effektivitet då de ska innebära 

god tillgång på nödvändig kompetens för hela LiU och effektivitet i 

utvecklandet av densamma. 

• Beskriva de roller som krävs för detta arbetssätt. 

• Med beaktande av kommande pensionsavgångar inom verksamhetsområdet 

beskriva hur de nya arbetssätten kan möjliggöra besparingar avseende 

personal. Pensionsavgångar och övrig personalomsättning utgör grund för 

möjliga besparingar men också för att säkerställa rätt kompetens för de 

roller som arbetssätten kräver. Antalet pensionsavgångar rörande 

administrativ personal under perioden fram till år 2023 är något över 100 

personer. Det är inte lätt att med hög kvalitet bryta ned detta till antalet 

inom de olika verksamhetsområdena på grund av oklarheter i de koder som 

används.  Nedbrytningen bör dock göras i samarbete med chefer på 

fakultets- och institutionsnivå för att få kännedom om läget inom respektive 

område. 

• Ange fördelar och nackdelar/risker med de valda arbetssätten och 

organisationen samt ge förslag till hur risker ska minimeras och hanteras. 

Särskilt viktigt är att beakta hur en kultur som bygger på ett förtroendefullt 

samarbetsklimat mellan nivåer kan säkras. 

• Ta fram ett förslag på lämplig tidplan och tillvägagångssätt för 

genomförande av en förändring som resulterar i de nya arbetssätt, de roller 

och den organisation som föreslagits. Vad gäller tidplan ska beroenden av 

och påverkan på andra verksamhetsområden vid genomförande av en 

förändring så väl som möjligt beskrivas. 
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För verksamhetsstöd inom internationaliseringsområdet gäller dessutom att: 

• Beskriva hur rollerna bäst är organiserade, en central utgångspunkt är 

tydliga roller och ansvarsfördelning och inget dubbelarbete. En väl 

samordnad och till del gemensam organisation ska vara grunden för arbetet. 

Arbetet innefattar verksamhetsstöd avseende såväl forskare som studenter. 

• Ge förslag som leder till bättre samordning och gemensamt utnyttjande av 

avtal och att LiU i internationella sammanhang framstår som ett universitet. 

 

Dagens situation inom internationaliseringsområdet är att centralt finns 

Internationaliserings-, forskningsstöds- och samverkansavdelningen, IFSA. 

Avdelningens uppgift är att genom sin stödverksamhet bidra till att uppfylla LiU:s 

strategiska mål: hög kvalitet på utbildning, starka forskningsmiljöer och en 

samhällsutveckling baserad på kunskap. Avdelningen är indelad i fyra enheter: 

• Internationella enheten 

• Forskningsfinansieringsenheten 

• Samverkansenheten 

• Uppdragsutbildningsenheten 

 

Inom IFSA är det främst två av enheterna som berörs av uppdraget; den 

internationella enheten, vilken i maj 2018 hade 13 medarbetare, och 

samverkansenheten, där 3 personer har tjänster inom ramen för 

internationaliseringsuppdraget. De båda enheternas kostnader kopplade till 

internationaliseringsuppdraget uppgår till ca 10 000 tkr. På fakultets- och 

institutionsnivå samt inom kommunikationsavdelningens marknadsenhet och 

studentavdelningens antagningsverksamhet finns cirka 33 personer som arbetar 

med frågor inom verksamhetsstöd för internationalisering. 

 

 

Större förändringar som har genomförts i ett 5-årsperspektiv är t ex: 

• Införandet av studieavgifter ht 2011 har medfört krav på en kontinuerlig 

vidareutveckling av processer relaterade till studieavgiftsfinansierad 

undervisning. 

• På senare år har en nationell trend varit ett ökat samarbete mellan svenska 

lärosäten inom internationaliseringsområdet. Exempel på sådana 

samarbeten är projekten SACF och MIRAI samt universitetsnätverket UNSI. 

• Sommaren 2016 startade verksamheten LiU Summer Academy. 

• Tjänster har tillsatts för att stödja och utveckla LiU:s samarbeten i och med 

tre strategiskt utvalda länder/regioner: Kina, Brasilien och Sydöstra Afrika. 

• LiU:s stöd till flyktingsamordning har flyttats från att ledas av 

Universitetsdirektören till att tillhöra IFSA. 
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• Då överföringen av delar av LiU Holdings verksamhet till 

universitetsförvaltningen genomfördes och IFSA bildades, kopplades 

strategisk internationalisering (se ovan) samman med samverkan i 

samverkansenheten. 

• Ärendehanteringssystemet MoveOn har införts och implementerats för 

hantering av LiU:s utbytesverksamhet. 

• En översyn och organisering av arbetet med mottagande av internationellt 

rekryterad personal har genomförts under läsåret 2017-2018 och har bl a 

resulterat i inrättandet av ett centralt stöd för verksamheten vid 

internationella enheten samt av Network for international Staff Support, 

NISS. 

 

 

Exempel på stora framtida utmaningar är inom området är t ex: 

• Den främsta och största utmaning lärosätenas internationella verksamhet 

står inför är hur denna verksamhet ska genomföras för att bidra till att 

lärosätena som helhet bidrar till att nå de globala målen, dvs hur 

lärosätenas internationalisering kan bidra till såväl en social och ekonomisk 

hållbarhet som en hållbar miljö. 

• En annan större och växande utmaning för samhället i allmänhet, men för 

högre utbildning och forskning i synnerhet är den ökande s k 

faktaresistensen, ofta förekommande tillsammans med växande fördomar 

om kulturer främmande från den inhemska. Internationalisering har här en 

potential att bidra positivt i att motverka denna. 

• Den nationellt nu pågående internationaliseringsutredningen har bl.a. i 

uppdrag att föreslå en nationell strategi för internationalisering. En stor 

framtida utmaning för verksamhetsstödet inom 

internationaliseringsområdet blir att tillhandahålla det stöd som kommer 

att krävas för att LiU:s utbildning och forskning ska kunna nå denna 

strategis mål. 

• De ovan nämnda utmaningarna är stora, givetvis alltför stora för ett enskilt 

lärosäte att ta sig an. En ytterligare utmaning framgent blir därför för LiU 

att göra kloka, genomtänkta val ur en nära nog outsinlig källa av möjliga 

insatser. 

• Den ovan nämnda utredningen har även som uppdrag att föreslå hur fler 

studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning. Att 

säkerställa att internationella aspekter integreras i LiU:s utbildningar 

kommer att bli ytterligare en stor framtida utmaning. 

• Internationaliseringsutredningen betonar vikten av att internationalisering 

integreras i lärosätenas samlade verksamhet. Den betonar samtidigt vikten 

av att lärosätena ges möjlighet att driva och utveckla 

internationaliseringsverksamheten. En utmaning inom ramen för 
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verksamhetsstödet blir att säkerställa att internationalisering inte ses som 

en sidoverksamhet, utan i största möjliga mån integreras i ordinarie 

verksamhet samtidig som ett stöd för utveckling av LiU:s 

internationalisering samt för den verksamhet som inte har någon 

motsvarighet i ordinarie verksamhetsstöd tillhandahålls. 

• En ytterligare stor utmaning framgent kommer att bli att skapa synergier 

mellan internationaliseringen av forskningen och utbildningen, mellan 

internationalisering och samverkan samt mellan utbildningens olika 

internationaliseringsaktiviteter, t ex mellan studentrekrytering och 

studentutbyten. 

• Projektet ”En väg in” och den planerade flytten av International Office till 

Studenthuset kommer att påverka framför allt det studentrelaterade 

verksamhetsstödet inom internationaliseringsområdet. 

 

Internationaliseringsdirektören ska för uppdragets genomförande tillsätta 

arbetsgrupp och referensgrupp. Den inledande delen, som fokuserar på önskade 

framtida arbetssätt, ska genomföras i samarbete med experter inom området 

medan den senare delen, som berör organisatoriska frågor, ska involvera chefer för 

olika administrativa nivåer. 

 

En delredovisning avseende önskade framtida arbetssätt ska lämnas till 

huvudutredaren senast den 15 oktober. Slutredovisning av samtliga ovanstående 

punkter ska lämnas senast den 15 november. 
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Uppdrag om plan för förändring av verksamhetsstöd 

inom IT-området 

Inom ramen för utredningen Effektivisering av verksamhetsstöd vid Linköpings 

universitet ska en plan för förändring av verksamhetsstöd inom IT-området tas 

fram. Ansvarig för uppdraget är IT-direktören.  

 

Uppdrag ges samtidigt till flera andra verksamhetsområden och samarbete 

områdena emellan är väsentligt. 

 

För verksamhetsstöd inom IT-området gäller att: 

• Beskriva önskad utveckling inom ramen för den gemensamma organisation 

som skapats. I den mån det finns delar av IT-organisationen där arbetet 

kring en gemensam organisation ännu inte slutförts, ska detta kartläggas 

och en plan för slutförande presenteras. 

 

• Särskilt beskriva hur en större grad av standardisering av såväl arbetssätt 

som verktyg ska åstadkommas. 

 

• Ta fram konkreta förslag på hur den ökade standardisering ska hanteras och 

vilka ramar som bör gälla. 

 

• Ge förslag på riktlinjer kring val gällande egenutveckling eller inköp av 

system, lösningar samt drift. Det vill säga ta fram en strategi för hur LiU 

väljer när det gäller egen regi eller drift/inköp från extern part. Detta kallas 

ofta för ”sourcingstrategi”, dvs om LiU ska outsourca eller insourca 

lösningar. 

 

• Med beaktande av kommande pensionsavgångar inom verksamhetsområdet 

beskriva hur nya arbetssätt kan möjliggöra besparingar avseende personal. 

Pensionsavgångar och övrig personalomsättning utgör grund för möjliga 

besparingar men också för att säkerställa rätt kompetens för de roller som 

arbetssätten kräver. Antalet pensionsavgångar (65 år) inom IT-avdelningen 

under perioden fram till år 2023 är 12 stycken (2019 – 1 st, 2020 – 1 st, 

2021 – 5 st; 2022 – 1 st; 2023 – 4 st). Om medarbetarna väljer att gå i 

pension vid 67 blir det 10 st. 
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Dagens situation inom IT-området är att inom Universitetsförvaltningen finns IT-

avdelningen som leds av avdelningschefen. IT-avdelningen består av sex enheter 

med olika uppdrag, Applikationsenheten, Digitala resursenheten, IT-

arbetsplatsenheten, IT-infrastrukturenheten, IT-serviceenheten samt Projekt- och 

utvecklingsenheten.  

 

IT-avdelningen arbetar för att leverera användarcentrerade lösningar utifrån 

verksamhetens behov som bygger på säkra, kostnadseffektiva och stabila tjänster 

samt infrastruktur. Avdelningen har i maj 2018 ca 150 medarbetare (vilket 

motsvarar ca 136 heltidsekvivalenter) och kostnaderna uppgår till cirka 176 

miljoner. På fakultets- och institutionsnivå finns cirka 20-30 personer som arbetar 

med olika former av verksamhetsstöd inom IT-området. De kvarvarande större 

organisationerna är alla i olika grad relaterade till forskningsverksamhet. Dessa är 

Nationellt Superdator Centrum (NSC), Centrum för medicinsk bildvetenskap och 

visualisering (CMIV) och Visualiseringscentret i Norrköping. 

 

Större förändringar som har genomförts i ett 5-årsperspektiv är t ex: 

• Den 1 maj 2014 sjösattes en omfattande förändring av IT-verksamheten på 

LiU (LiU-2013-02219). Syftet med förändringen var: 

o att åstadkomma en gemensam, robust, teknisk hantering av LiUs 
IT-verksamhet och infrastruktur. 

o att införa en gemensam IT-organisation på LiU. 

• Den 1:a januari 2017 justerades IT-avdelningens organisation genom att 

verksamheten fokuserades på sakområden snarare än geografisk placering 

av medarbetare. Detta ledde till skapandet av IT-arbetsplatsenheten (ITE). 

ITE hanterar hela livscykeln för en IT-arbetsplats, från inköp, 

bakomliggande infrastruktur, stöd på plats till avveckling. Samtidigt övertog 

IT-avdelningen AV-tekniken från Fastighetsavdelningen och ett nytt samlat 

uppdrag för Datorsalar skapades. Dessa två verksamhetsområden är 

grunden för Enheten för digitala resurser för lärande och forskning. 

 

• I samband med organisationsförändringarna övertog IT-avdelningen 

teknisk infrastruktur och andra tekniska lösningar från institutionerna. De 

senaste åren har ägnats åt att avveckla dessa lösningar med målet att få en 

enda gemensam och robust infrastruktur. Detta har skett utan att extra 

medel eller personella resurser tilldelats varför arbetet inte helt avslutats 

ännu.  
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Exempel på stora framtida utmaningar är inom området är t ex: 

• Att IT-området och användningen av IT förändras hela tiden och står inför 

potentiellt disruptiva förändringar så som AI och en ökad grad av 

automatisering. Långsiktigt har denna förändringstakt ökat successivt och 

det finns idag inga tecken som tyder på att utvecklings- och 

förändringstakten kommer avta, snarare tyder allt på att takten kommer 

öka. Möjligheter och lösningar som finns idag fanns inte nödvändigtvis för 6 

månader sedan. Denna enorma utveckling sker främst inom ramen för så 

kallade molntjänster där LiU just nu drar nytta av t.ex. Office 365 som 

grundplattform för Lisam och e-post men även Azure som erbjuder nya 

lösningar i en hög takt. 

 

• Att denna enorma utveckling skapar mycket stora möjligheter för LiU om vi 

hänger med i utvecklingen men det skapar samtidigt press på LiUs inklusive 

IT-avdelningens medarbetare. Arbetsuppgifter och rutiner som skapades för 

bara några månader sedan kan bli inaktuella över en natt. IT-avdelningen 

kommer därför behöva anpassa sin kultur och sitt arbetssätt till att hantera 

och dra nytta av dessa förändringar snarare än att försöka motarbeta 

förändringarna. 

 

 

IT-direktören ska för uppdragets genomförande tillsätta arbetsgrupp och 

referensgrupp.  

 

En delredovisning avseende önskade framtida arbetssätt ska lämnas till 

huvudutredaren senast den 15 oktober. Slutredovisning av samtliga ovanstående 

punkter ska lämnas senast den 15 november. 



2018-06-15 
EFFEKTIVISERING AV UNIVERSITETSGEMENSAM VERKSAMHET 

BILAGA 6 
1(3) 

 

  

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

 

 

Uppdrag om plan för förändring av verksamhetsstöd 

inom studieadministrationsområdet 

Inom ramen för utredningen Effektivisering av verksamhetsstöd vid Linköpings 

universitet ska en plan för förändring av verksamhetsstöd inom 

studieadministrationsområdet tas fram. Ansvarig för uppdraget är 

studieadministrativa chefen. 

 

Uppdrag ges samtidigt till flera andra verksamhetsområden och samarbete 

områdena emellan är väsentligt. Gemensamt för den plan för förändringsarbete 

som ska tas fram är att: 

 

• Beskriva önskade framtida arbetssätt inom området. Målet är arbetssätt 

som ger en robust organisation som kan hantera variationer i 

arbetsbelastning och vara flexibel då särskilt krävande situationer uppstår. 

Arbetssätten ska samtidigt säkra kvalitet och effektivitet då de ska innebära 

god tillgång på nödvändig kompetens för hela LiU och effektivitet i 

utvecklandet av densamma. 

• Beskriva de roller som krävs för detta arbetssätt. 

• Med beaktande av kommande pensionsavgångar inom verksamhetsområdet 

beskriva hur de nya arbetssätten kan möjliggöra besparingar avseende 

personal. Pensionsavgångar och övrig personalomsättning utgör grund för 

möjliga besparingar men också för att säkerställa rätt kompetens för de 

roller som arbetssätten kräver. Antalet pensionsavgångar rörande 

administrativ personal under perioden fram till år 2023 är något över 100 

personer. Det är inte lätt att med hög kvalitet bryta ned detta till antalet 

inom de olika verksamhetsområdena på grund av oklarheter i de koder som 

används.  Nedbrytningen bör dock göras i samarbete med chefer på 

fakultets- och institutionsnivå för att få kännedom om läget inom respektive 

område. 

• Ange fördelar och nackdelar/risker med de valda arbetssätten och 

organisationen samt ge förslag till hur risker ska minimeras och hanteras. 

Särskilt viktigt är att beakta hur en kultur som bygger på ett förtroendefullt 

samarbetsklimat mellan nivåer kan säkras. 

• Ta fram ett förslag på lämplig tidplan och tillvägagångssätt för 

genomförande av en förändring som resulterar i de nya arbetssätt, de roller 

och den organisation som föreslagits. Vad gäller tidplan ska beroenden av 

och påverkan på andra verksamhetsområden vid genomförande av en 

förändring så väl som möjligt beskrivas. 
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För verksamhetsstöd inom studieadministrationsområdet gäller dessutom att: 

• Beskriva önskade framtida arbetssätt som tar hänsyn till de förändrade 

processer som kommer att införas eller har införts i närtid inom 

verksamhetsområdet.  Detta gäller särskilt processer relaterade till Ladok3, 

utbildningsdatabasen Bilda samt En väg in. Arbetssätten ska samtidigt 

säkra kvalitet och effektivitet då de ska innebära god tillgång på nödvändig 

kompetens för hela LiU och effektivitet i utvecklandet av densamma. 

 

• Beskriva hur de områden inom studieadministration där ansvaret för 

genomförande av det gemensamma studieadministrativa verksamhetsstödet 

inom hela universitetet är placerat inom universitetsförvaltningen kan 

ensas, så att relation och ansvar mellan fakulteterna och 

universitetsförvaltningen är densamma. Om föreslagna åtgärder kräver 

ändringar i delegationsordning så ska detta klargöras. 

 

 

Dagens situation inom Studieadministrationsområdet är att centralt finns 

Studentavdelningen som leds av studieadministrativa chefen. Avdelningen består av 

enheterna: 

• Antagningsenheten 

• Studenthälsan 

• Studentinformations- och vägledningsenheten 

• Studieadministrativa enheten 

 

Inom avdelningens ansvar finns bemannad studerandeexpedition, central 

studievägledning och studenthälsa. Avdelningen ansvarar även för antagning, 

examen, ladokadministration, disciplinnämnd, studentkårssamverkan samt 

förvaltning av studentnära IT-system. Här finns också universitetets koordinatorer 

för studenter med funktionsnedsättning. 

 

Större förändringar som har genomförts i ett 5-årsperspektiv är t ex: 

• Utveckling och införande av nya studentnära system som Lisam, Bilda, 

Bilda på webb, MoveOn. 

• Pågående införandeprojekt inom området studieadministration som 

startats under perioden: 

o Nytt Ladok på LiU (byte av Ladok inkl anpassningar av berörda 

studieadministrativa processer samt anpassningar/utveckling av 

kringsystem beroende av Ladok såsom Lisam, TAL, Exam, Bilda, 

Studentportal, TimeEdit mm). 

o En väg in 
o Evaliuate (nytt kursvärderingssystem) 
o Examination med hjälp av digitala verktyg 
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• Lokala effektivitetsprojekt och organisationsöversyner inom alla tre nivåer 

(fakulteter, institutioner, universitetsförvaltningen). 

• Nedläggning av den studieadministrativa handboken (SAH) 31 december 

2014. 

• Avvecklat Karriärcentrum 1 juli 2015 och istället samverkanssäkrat LiU:s 

utbildningar enligt LiU:s samverkanspolicy. 

 

Exempel på stora framtida utmaningar är inom området är t ex: 

• Införande av nytt Ladok på LiU inkl anpassningar av berörda 

studieadministrativa processer samt anpassningar/utveckling av 

kringsystem beroende av Ladok. 

• Införande av konceptet En väg in på LiU. 

• Införande av digitala tentor på LiU. 

• Ensa processer och arbetssätt mellan de tre olika nivåerna, med särskilt 

beaktande av relationer/påverkan mellan fakultets- och institutionsnivån, 

för att säkerställa en effektiv och rättssäker studieadministration. 

• Införande av en effektiv LiU-organisation avseende handläggning av reell 

kompetens/validering. 

 

Studieadministrativa chefen ska för uppdragets genomförande tillsätta arbetsgrupp 

och referensgrupp. Den inledande delen, som fokuserar på önskade framtida 

arbetssätt, ska genomföras i samarbete med experter inom området medan den 

senare delen, som berör organisatoriska frågor, ska involvera chefer för olika 

administrativa nivåer. 

 

Inom verksamhetsområdet studieadministration pågår just nu ett antal stora 

förändringsprojekt och både av resursskäl inom området och av skälet att det inte är 

klart hur dessa förändringar påverkar de studieadministrativa processerna, så 

kommer arbetet inom ramen för effektiviseringsprojektet att påbörjas tidigast 

under våren 2019. 
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Bilaga 6: Inkomna planer för förändring inom 

respektive område 

 

Innehåll 

 
1. Plan för förändring av verksamhetsstöd inom HR-området 

2. Plan för förändring av verksamhetsstöd inom ekonomiområdet 

3. Plan för förändring av verksamhetsstöd inom kommunikation och 

marknadsområdet 

4. Plan för förändring av verksamhetsstöd inom 

internationaliseringsområdet 

5. Plan för förändring av verksamhetsstöd inom IT-området 

6. Förslag till strategi för vägval vid val av nya IT-lösningar, 

sourcingstrategi 
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Plan för förändring av verksamhetsstöd inom HR-

området 

Innehåll: 

Inledning       sid 1 

 Arbetsformer i utredningen 

 Redan uppstartat arbete 

 Exempel på ledstjärnor i arbetet 

Arbetssätt:       sid 3 

 Effekt 

 Vision 

 Önskad förflyttning 

 HR-processer med förslag på ändrat arbetssätt 

 Förslag gemensamt arbetssätt HR 

Roller och kompetenser     sid 8 

 Roller 

 Kompetenser för samarbete och utveckling 

 Möjlighet till externa tjänster 

Förslag organisation/ledning    sid 10 

 Alternativ 

 Alternativ som förordas 

 Aspekter gällande implementering 

Fördelar och nackdelar     sid 11 

 Fördelar - övergripande möjligheter 

 Nackdelar - övergripande risker och utmaningar 

Möjliga besparingar med valda arbetssätt  sid 12 

Förslag till tidplan      sid 12 

Avslutning       sid 12 

 

Inledning 

Arbetsformer i utredningen: 

Metod för utredningsarbetet har drivits av målkortsgruppen för HR-utveckling. 

Aktiviteter som genomförts: 

 Brainstorming i målkortsgruppen kring olika scenarion. 

 Input från övriga målkortsgrupper som inspiration i vissa frågor.  

 HR-internat med grupparbeten. Ca 35 personer deltog. 

 Efter internatet har målkortsgruppen bearbetat informationen som inkom. 

 Dialog har skett löpande med andra direktörer. 
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 Reflektionssamtal/inspirationssamtal med olika intressenter inom LiU, ex 

administrativa chefer. 

 Avstämning och dialog med fd HR-direktör för förståelse om historik.  

 Omvärldsbevakning genom dialog med andra lärosäten. Särskild 

avstämning  med Umeå, samt dialog i HR-direktörsnätverket för universitet 

 Viss benchmarking har skett gällande andra större organisationer. 

 

Redan uppstartat arbete: 

Före det offentliga uppdraget gällande effektivitetsutredningen hade 

förbättringsarbete, (uppstart av olika initiativ) startats som ett led i 

utvecklingsarbetet för HR: 

 Målkortsarbete. Syfte: Tydligare och gemensam drivning av LiUs strategiska 

arbete gällande HR.  

 Energigrupper med en blandning av HR-partner från olika verksamheter. 

Syfte: erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 

 

Som input till ovanstående förändringsarbete användes nedanstående underlag från 

2017. Den informationen kunde också användas i arbetet med 

effektiviseringsutredningen:  

 Grupparbeten och dialoger på HR-internat i oktober 2017.  

 Introduktionssamtal/avstämningssamtal/intervjuer med alla HR-partner 

inom LiU då undertecknad var ny som HR-direktör 2017. 

 Dialog i befintliga forum med prefekter, avdelningschefer, administrativa 

chefer, kanslichefer och LiU ledning gällande tankar framåt för att försöka 

förstå verksamhetens behov av HR i framtiden, samt diskussion av idéer. 

 

Exempel på ledstjärnor i utredningsarbetet: 

 Tillit och förtroende oavsett hur ägandet av HR-resurser fortsättningsvis 
organiseras.  

 Tydliggörande av mandatfrågan. 
 Säkerställa den kvalité på HR LiU önskar/förväntas ha och se över kompetens 

och resurs efter detta mått. 
 HR ska arbeta i ledningsgrupp eller motsvarande, t ex i vardagen arbeta med 

chefer som har ledningsuppdrag. 
 HR följer verksamheten inom institution/motsvarande - möjliggör proaktivt 

HR-arbete. 
 Mer harmonisering: en fråga-ett svar 
 Önskan om tydliggörande av arbetsgivarpolitik; ”vad är arbetsrätt och vad är 

LiU:s ställningstagande och linje”. 
 Arbeta utifrån LiU:s värdegrund - främja god kultur  
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Arbetssätt 

Effekt 
Vilken effekt ska LiU få ut av HR-arbetet i framtiden?  

 Leverera ett professionellt HR-stöd, förmåga att definiera förslag och 
aktiviteter för att möta verksamhetens behov. 

 HR medverkar till att LiU uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av interna 
och externa parter. 

 
Vision 
Önskad vision: På LiU agerar HR proaktivt genom att vara en självklar part som 

visar på nytta och effekt, med engagemang, nytänkande och mod. 

  
Önskad förflyttning: 

 Mindre av: ”kontrollbaserat”. Mer av: tillitsbaserat proaktivt HR. 
(Samarbete, utveckling, förtroende). 

 Mindre av: För mycket detaljer. Mer av: övergripande HR-arbete ( ex 
ledningsstöd/chefsstöd och flexibilitet utifrån verksamhetens behov). 

 Mindre av: ”stuprörsarbete”, mer samarbetsbaserat 

  
 HR-processer med förslag på förändrat arbetssätt  

 Ledarcoaching: Stötta ledare och chefer   

Problembild 

o Finns i dag, men visst glapp  på kompetens och erfarenhet 
o Identifierat behov hos chefer och ledare av mer coaching 

 
Förslag: 

o Kompetensutveckla samt lösgöra tid för HR-partner att fokusera 
mer på dessa frågor 
 
Önskad effekt: 

o Tryggare ledare och chefer som i sin tur agerar med ökad kvalitet i 
sitt ledarskap 

 
 Administration: effektivisering av administrativa moment 

Problembild: 
o Många instanser t ex HR-partner, chefer, administratörer hanterar 

HR-administration i många (olika) moment 
 
Förslag: 

o Professionalisera HR-administrationsarbetet 
o Fastställ rollen HR-administratör 
o Administrationen kring rekrytering: likrikta i så hög grad som 

möjligt 
o Digitalisera, arbeta bort ”papper” 
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Övrigt: 

o Ej aktuellt nu men möjlighet på sikt: Löneenheten skulle kunna 
utvecklas inom både till lön- samt HR-administration  
 
Önskad effekt: 

o Frigöra tid hos  HR-partner  
o Färre sällananvändare: högre kvalitet 

  

 Rekrytering 
Problembild: 

o Många HR-partner har stor arbetsmängd varav den administrativa 
delen tar mycket tid. Arbetssättet är ej optimalt. 

o Identifierat kompetensgap inom rekrytering (specialistnivå). 
 

Förslag: 

o Skapa  support genom administrativt stöd till HR-partner  
o Specialistkunskap om anställningsordningen och arbetsrätt. Ev än 

mer behov av rekryteringsspecialitet.  
o Säkra samarbete med anställningsnämndssekreterare. 
o Gränsdragningen mellan arbetsrätt och rekrytering är 

svårdefinierad, arbeta mer med praxis.  
o Säkra samannonsering och andra aktuella skeenden. Samarbete 

med kommunikationsfunktionen. 
o Se över ledtider-se pågående VPuppdrag. 

 
Övrigt: 

o Rekryteringscenterorganisering har analyserats. Anses ej aktuell. 
Fortsätta omvärldsspaning. 
  
Önskad effekt: 

o Öka kvaliteten i de administrativa rekryteringsprocesserna 
o Lösgöra HR-partner till mer tid till kvalificerat HR-arbete 
o Bidra till så kvalitetssäkrad och tidseffektiva rekryteringar som 

möjligt-utifrån de förutsättningar som finns i den akademiska 
kontexten 

o Mer samlad bild utifrån LiUs varumärke. 
 

 

 HR-processbeskrivning/hitta information:  
Problembild: 

o Information på många ställen. Svårt att hitta. 
 
Förslag: 

o Samla HR-processerna. HR-partner kan hänvisa chefer och 
medarbetare. 

o Starta ”projekt” HR-processbeskrivning t ex 2019-2020 
Projektgrupp: kommunikatörer och HR-partner m fl. 
 
Önskad effekt: 
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o Effektivitet, ökad nöjdhet,  mindre irritation hos chefer och 
medarbetare och HR 

 
 

 Support i ”enkla” ärenden 
Problembild: 

o HR-partner svarar på många ”enkla frågor”/basfrågor vilket tar tid i 
anspråk som skulle kunna användas till mer kvalificerat arbete 
 
Förslag: 

o Införa ”HRsupport” - stöd för snabba enkla frågor. Prova inom 
löneenheten med frågor nära lönefrågor/HR-frågor  
 
Övrigt 

o Idé finns kring ärendehanteringssystem: detta skulle kunna utredas 
vidare inför framtiden 
 
Önskad effekt: 

o Lösgöra tid för HR-partner till mer kvalificerat HR-arbete 

 

 Digitalisering 
Problembild: 

o Mycket ”papper” 
 
Förslag: 

o Ytterligare digitalisering  
 
Önskad effekt: 

o Snabbare hantering 
o Modernt arbetssätt som kommer ”tas för givet” av nya medarbetare 

 
 

 Förändringsledning 
Problembild: 

o HR bidrar ej tillräckligt i förändringsprojekt/förändringsarbete.  
o Idagsläget har HR som funktion delvis teoretisk kunskap men kan ej 

erbjuda ”praktiskt stöd” utifrån behov i den utsträckning som 
önskas 
 
Förslag: 

o Kompetensutveckling för HR-partner 
o Förändringsledning/stöd bör kunna köpas in som extra stöd. 

Kravkompetens krävs då av HR.  
 
Övrigt 

o Viktigt att säkerställa vilket sorts stöd LiU önskar/vilket omfång 
samt kostnad gällande förändringshantering. ”En HR” ytterligare  
medför kostnad men kan innebära besparing för ett större projekt 
överlag. 
 
Önskad effekt:  
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o Mer HR i förändringsarbete-högre kvalitet i förändringsprojekt och 
förändringsarbete  

 

 

 Lönerevisionsarbete 

Problembild 

o Tar mycket tid 

 

Förslag: 

o Denna punkt skiljer sig från övriga förslagen: I arbetet när vi 

diskuterat effektivitet och kvalitet utifrån ”stora processer som tar 

tid” har lönerevisionsarbetet kommit upp, främst från chefer i 

verksamheten. Förslag att se över om det är möjligt att prova 2-

årsavtal. Denna utvärdering ska i så fall ske i samverkan med 

fackliga parter och ett antal frågetecken behöver rätas ut. 

 

Önskad effekt: 

o Med 2-årsavtal sparas mycket tid för chefer, fackliga parter, HR 

o Fortsatt hög kvalitet i annat intervall, möjlighet att arbeta med 

lönebildning på andra sätt. 

 
Förslag gemensamt arbetssätt HR: 
Fördelning där HR-partner arbetar operativt verksamhetsnära i team och i 
strategiarbete för hela LiU. Att arbeta i team ska ses som ett arbetssätt, ej en formell 
organisationsform. 

 

Förklaring : 

Operativt team 
HR-partner A, 
B, C ,D 

Operativt team 
HR-partner E, 
F, G, H 

Operativt team 
HR-partner I, 
J, K, L 

Operativt team  
HR-partner M, 
N, O, P 

Operativt team  
HR-partner Q, 
R, S, T 

  
  
  

Strategi/målkort 
  

person A, E, I, M, Q + 1 HRE 

person B, C, F, J, M + 1 HRE 

Person D,F,K, L + 1 HRE 

Person G, S, Q, P+ 1 HRE  

 

 HR-partner arbetar företrädesvis med en verksamhet (ex institution X) men 

ingår i team där flera HR-partner arbetar. Tillsammans täcker man flera 

institutioner . 

 Uppdrag från verksamhet och/eller HR-direktör beroende på frågans art. 
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 Säkra att resp HR-partner har tillräcklig verksamhetskännedom gällande 

aktuella institutionerna i teamet så man kan täcka upp för varandra. 

 Exempel: 3:2 eller 4:1 modell. 3 eller 4 dagar med ”operativt arbete” nära 

verksamheten och 2 eller 1 dag med mer strategiarbete LiUövergripande.  

 HR-partner sitter (rent fysiskt) i verksamheten i vardagen. 

 HR-partner har möjlighet att träffas samt möjlighet till dialog via digitala 

verktyg, Skype samt möjlighet till mobila arbetsplatser vid behov.  

 På lång sikt bör HR-partner vara renodlade HR-partner enligt 

rollbeskrivning (dvs arbetstiden ska bestå av kvalificerat HR-arbete) 

 Möjligheter/önskade effekter av teamarbete: 

 Erfarenhetsutbyte 

 Kompetensstyra vissa aktiviteter  

 Flera HR-partner kan dela på  uppdrag som sträcker sig över fler 

institutioner 

 En HR-partner kan hålla i ”ett uppdrag” ( ex workshop i 

lönesättande samtal)  för flera institutioner  

 Kompetensutveckling i vardagen  

 Minskar sårbarheten vid sjukdom och ledighet  

 Ökar flexibilitet 

 Frigör tid på sikt då man ”inte uppfinner hjulet var och en” 

 God arbetsmiljö, både genom att stötta upp vid frånvaro men också 

att ha nära kollegor att föra dialog med och kompetensdela stora och 

små frågor i arbetet.  

 

 Risker: 

 Risk att teamen blir ”nya stuprör” och att teamen cementeras 

 Att verksamheten blir osäker i början om ”andra” HR-partner 

arbetar med vissa frågor. 

 

 Kommentar: Varianter av teamarbete kan vara aktuella, ex på 

teamkonstellationer skulle kunna vara: 

 Koppling till fakulteter 

 Koppling till campus (ex 1 team i Nrkp, 1 US, 2 Valla) 

 Koppling till likartade institutioner 

 Ingen särskild koppling ur verksamhetsperspektiv, teamning utifrån 

kompetens/erfarenhet och det behov verksamheten har.  
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Roller och kompetenser  
 

Roller: 

 
HR-direktör 
  
HR-partner (generalistinriktning) 
HR-partner med verksamhetsnära HR samt mix av operativt samt strategiskt 
arbete. Rollbeskrivning finns i dag men bör ses över utifrån önskad målbild. 
  
HR-partner (specialistinriktning) 
HR-partner med specialistkompetens som stöttar  HR-partners och upprätthåller 
en fördjupad kunskapsnivå med möjlighet till semioperativa  insatser. Ska 
säkerställa lagar och regler samt ha ett utvecklingsinriktat förhållningssätt.  
Områden:  
Arbetsrätt 
Arbetsmiljö   
Lika villkor  
Rekrytering – fokus - lärarrekrytering, testning, chefsrekrytering, länk till 
internationell rekrytering. Nära samarbete och dialog med ANsekreterare  (och 
dekaner). Omvärldsbevakning 
Organisationsutveckling/ledarutveckling- ledarutveckling operativt och strategiskt, 
samt stöd till HR-partner med framåtriktade verktyg etc. 
 
HR-administratör  
Organisering utreds vidare  
På sikt kan utredas om  löneenheten kan utvecklas till Lön och HR-administration  
till viss del eller som ett komplement 
  
Controller 
Organiserad inom ekonomi (ej HR) syfte: ta del av expertkompetens för stöd i HR-
controlling. 
  
HR-system/Systemförvaltning 
Systemstöd, digitalisering. Finns i dagsläget, ska utvecklas  

 

Kommunikatör 
Internkommunikation och externkommunikation med koppling till HR köps via 
kommunikationsavdelningen    
 

Kompetenser för samarbete och utveckling:  
 Lön  

 Att utveckla: mer samarbete och involvering i HR  
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 Mer fokus på förvaltning och utveckling av system samt drivning av 
digitalisering. 

 Mer samverkan med en controllingfunktion. 
 URA-kontrakt: utveckling och likriktning av process, stöd till 

sällananvändare. 
 Öka viss kompetens för  ”HR-support” inriktning lön/HR 

 Se över kompetensbehov på sikt 

 

 Controller (organiserad inom ekonomi)  
 Analys och uppföljning inom HR 
 Åskådliggöra samband ex nyckeltal mm. 
 Stöd i uträkningar, analyser mm (ex vid lönerevisionen) 

 

 Kommunikation - internkommunikatör 

 Kommunikativt tydliggöra LiUs HR-processer 

 Stöd vid samannonsering, employer branding 

 Stöd vid workshops  

 Kommunikationsstöd utifrån HR perspektiv i pågående projekt 

 Säkra HR:s framtoning i alla kanaler 

 
Möjlighet till externa tjänster 
Möjlighet finns att köpa ett antal tjänster och kompetens från externa parter – bör 
diskuteras på sikt inom respektive HR-process 
Exempel : 

Rekrytering – test, assessment, search 

Organisationsutveckling/ledarstöd (ej via FTHV utan andra mer nischade parter) 

Onboarding/etableringshjälp internationell rekrytering (ref I.O:s arbete) 

Förändringsledning 
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Förslag organisation/ledning  
Behov: organisatoriskt upplägg som säkerställer verksamhetsnära HR och möjliggör 

kontinuerlig vidareutveckling av HR. 

 

Alternativ 

A  
HR-direktör - processägare 

HR-partners 
-har administrativa chefer som 
närmaste chef 

Löneenheten 
- som leds av chefsnivå 
inom Lön och som i sin 
tur har HR-direktör som 
chef 
  

HR-specialist 
- har HR-direktör 
som chef (eller 
enhetschef för 
HRE) 

  
 HR-partner har chef i den verksamhet man företrädesvis arbetar inom 
 HR arbetar för det mesta direkt mot prefekt/avdchef el motsvarande  
 Arbeta i team enligt beskrivet förslag (se punkten ”förslag gemensamt 

arbetssätt HR”). Genom det arbetssättet kan LiU som organisation hantera 
toppar och dalar. För att kvalitetssäkra och likrikta HR-arbetet ur ett 
övergripande LiU-perspektiv med denna modell skulle krävas tydligt mandat 
för HR-direktören att vid toppar och dalar kunna  föreslå  fördelning av HR-
resurser  

 För att säkra HR-partners kompetensutveckling som grupp: ha en 
övergripande kompetensplan för HR som ”skrå” och budgetera för vissa 
övergripande kompetensutvecklingsinsatser parallellt med att respektive chef 
budgeterar och planerar för kompetensutvecklingsinsatser på individnivå i 
samklang med lokala verksamhetens kompetensbehov. Samverkan i 
rekryteringar av HR-partner. 

 Kvalitetssäkra och likrikta HR-arbetet inom LiU   
 I detta förslag finns behov av koordinering mellan verksamheten och HR-

direktör i t ex kompetensutvecklingsfrågor, fördelning av HR-resurser mm  
  
 
 B 
HR-direktör - processägare 

HR-chef med chefsansvar för 
HR-partners. HR-chefen har i 
sin tur HR-direktören som chef 

Lön 
- som leds av chefsnivå 
inom Lön och som i sin 
tur har HR-direktör som 
chef 

HR-specialist 
- har HR-direktör 
som chef (eller 
enhetschef för HRE) 

HR-partners     

   
 Chefsansvaret för HR-partners finns hos HR-chef som är underställd HR-

direktören 
 HR arbetar för det mesta direkt mot prefekt/avdchef el motsvarande  
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 Arbeta i team enligt beskrivet förslag (se punkten ”förslag gemensamt 
arbetssätt HR”). Genom det arbetssättet kan LiU som organisation hantera 
toppar och dalar. För att kvalitetssäkra och likrikta HR-arbetet ur ett 
övergripande LiU-perspektiv med denna modell skulle krävas god 
kommunikation mellan verksamheten och HR-direktören gällande  fördelning 
av HR-resurser  

 Ha en övergripande kompetensplan för HR som ”skrå”. 
 Kvalitetssäkra och likrikta HR-arbetet inom LiU   
 Styrning och fördelning HR-resurser 
 Säkra personalresurser för vidareutveckling av LiU:s HR-arbete 

 
Alternativ som förordas 
Alternativ B  

Förordas i första hand. Ses som den mest effektiva organisationen på lång sikt 

utifrån perspektiv som: effektivitet, robusthet, flexibilitet, minskad sårbarhet. 

 

Alternativ A 

Förordas i andra hand. Arbetet bör koordineras mellan verksamhetens chefer och 

HR-direktör. Arbetssättet behöver utvecklas från idag och arbete bör ske i team.  

 

Aspekter gällande implementering  

Oavsett A eller B kan man genomföra stegvisa förändringar genom att starta, 

genomföra, utvärdera, fatta beslut om nästa steg osv, utan att ändra allt på en gång. 

 

Fördelar och nackdelar 

 
Fördelar - Övergripande möjligheter 

 HR har länge haft det arbetssätt som finns nu. Inom HR-skrået finns stort 
engagemang och vilja att bidra till utveckling/förändring/prova nya 
arbetssätt. 

 Möjlighet att testa nya arbetssätt- utvärdera-ändra, förnya oss igen om vi 

ser att de förändringar vi börjar med inte har önskad effekt. HR har redan 

nu börjat jobba på nya sätt, både genom målkortsarbetet och energigrupper 

samt fokuserat om i de HR-arenor som finns för HR-partner, till mer 

utvecklingsfokuserat genom dialog i stället för som tidigare stor tyngdpunkt 

på information.  

 Övriga fördelar  kan ses invävda under aktuella avsnitt. 

 

Nackdelar - Övergripande risker, utmaningar 

 Mottagandet i verksamheten av de förändringar som det finns behov av. 
 Synkning i förhållande till andra pågående förändrings- och 

omställningsprocesser inom LiU.  

 Övriga nackdelar kan ses invävda under aktuella avsnitt. 
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Möjliga besparingar med valda arbetssätt 
Kortsiktigt kan en satsning på HR behövas då täckning ej finns i dagsläget inom alla 

fält. Dialog önskas gällande ”vilket HR LiU behöver” för att diskutera 

resurs/kompetensåtgång. 

 

På sikt kommer arbetssätten med team och delat strategiarbete innebära mer 

effektivt arbete.  

 

 

Förslag till tidplan 
Tidplan formuleras efter ledningens beslut, ett exempel kan vara att teamarbete 

utreds/analyseras under senare del av 2019. Ett viktigt arbete och som har bäring 

på en tidplan är att se över roller,  rollbeskrivningen HR-partner samt vilka 

kompetenser som krävs för detta samt vilka kompetenser och personer som kan 

uppfylla rollen som HR-administratör t ex. 

 

Vissa arbetssätt är pågående inom HR såsom strategiarbete i form av målkort, det 

arbetet utvecklas löpande.  

 

Avslutning 
Viktig fråga att ställa sig inom LiU utifrån ovanstående rapport: Vilken sorts HR 

önskar LiU gällande kvalitet, effektivitet och omfång. Slutsatsen i denna rapport är 

att vi bör öka  kvalitet och effektivitet samt hålla ”minst samma nivå” på dagens 

operativa arbete samtidigt som vi går in i mer strategiska sammanhang 

(omställning, förändringshantering, ledarutveckling mm. ). Vi behöver formera och 

kvalitetssäkra processer (ex rekrytering och administration) samt 

kompetensutveckla inom vissa områden. HR bör arbeta mot nya målbilder enligt 

ovanstående beskrivning och göra önskad förflyttning, vad det innebär kortsiktig 

och långsiktigt i form av resurs, kompetens och medel önskas en vidare dialog 

kring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Rundgren 

HR-direktör 
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Inledning 

Ekonomiuppgifterna har utvecklats till mer standardiserade processer till följd av 

ökad digitalisering och automatisering. Man kan dock anta att vi bara är i början av 

digitaliseringsutvecklingen. En strategisk prioritering för ekonomifunktionen 

kommer vara att fortsätta arbeta med standardiserade processer för att skapa 

förutsättningar för vidare automatisering och möjligheter som t ex AI, algoritmer 

och andra digitala lösningar kan bidra med. Detta kommer sannolikt att medföra att 

de manuella uppgifterna minskar. Utöver redovisnings- och controllerkompetens 

kommer digital kompetens, analysförmåga, helhetssyn och förändringsförmåga 

vara viktiga i framtiden. Det kommer vara viktigt att skapa effektiva processer som 

skapar verksamhetsnytta, samt att samarbetet mellan ekonomifunktionen och 

verksamheten fortsätter att utvecklas. För detta krävs att ekonomifunktionen har en 

utvecklad förståelse för verksamheten och dess behov, och att den kan 

kommunicera ekonomi på ett enkelt och tydligt sätt för en ökad förståelse i 

verksamheten. 

 

Utredningen har utgått från planerings- och ekonomidirektörens uppdrag men 

också tagit avstamp i den analys och de målsättningar som gäller för verksam-

hetsstödet enligt LiU:s strategikarta och verksamhetsplan. Arbetet har bedrivits i en 

expertgrupp under ledning av planerings- och ekonomidirektören. Den ekonomi-

processgrupp som bildades för cirka 5 år sedan, med en representant per institution 

samt en per fakultetskansli, har använts som referensgrupp. Information har även 

lämnats till de administrativa cheferna samt till kanslicheferna under arbetets gång. 

Nuläge  

2017 implementerades ett nytt digitalt systemstöd för ekonomiprocesserna 

(Raindance). Inför implementeringen gjordes en översyn där vi identifierade 

möjliga utvecklingsområden i arbetssätt och processer, som exempelvis 

periodisering av leverantörsfakturor, digital inläsning av bokföringsmaterial samt 

elektronisk attestering. Det nya systemstödet gav ökad effektivitet och kvalitet 

genom mindre manuellt arbete, mindre pappershantering samt standardiserade 

funktioner i systemet. Detta har underlättat ekonomiarbetet och gett en mer 

enhetlig redovisning mellan olika enheter inom LiU. Det nya systemstödet 

innehåller även moduler för budget och uppföljning samt projekthantering, som ger 

möjlighet till en standardiserad, transparant digital hantering.  

 

För att kunna bibehålla de goda erfarenheterna av utvecklingsarbetet inför 

Raindance, där stora delar av verksamheten var delaktig, infördes efter system-

implementeringen arbetsgrupper kopplade till våra ekonomiprocesser. I respektive 

arbetsgrupp ingår processamordnare, systemförvaltare och ekonomiadministrativ 

personal från verksamheten. Gruppens uppdrag är att identifiera utvecklingsbehov 
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och att arbeta för kvalitetssäkring avseende aktuell process samt systemstöd kopplat 

till processen. Vi har på så sätt skapat en strukturerad hantering för att samla in 

utvecklingsbehov och för att sedan ställa dessa behov mot varandra på en över-

gripande nivå. 

 

Implementeringen av Raindance har gett en mängd erfarenheter för alla som har 

varit aktivt involverade i utvecklingsarbetet. Något som genomgående försvårade 

arbetet var att hanteringen skiljer sig åt vid olika institutioner, vilket medförde 

olikheter i önskemålen om vad systemet ska stödja. Under implementeringen har 

ensning delvis kunna genomföras men vissa olikheter består, exempelvis när det 

gäller systemstödet till budgetarbetet. För att fullt ut nå målen med investeringen i 

ett förbättrat systemstöd krävs på olika nivåer en större öppenhet för att ändra sitt 

eget arbetssätt. 

 

I det löpande kvalitetssäkringsarbetet ser vi att det finns behov att skapa 

förutsättningar för att samlas kring ett gemensamt arbetssätt och ökad regel-

efterlevnad. Detta är också viktigt vid oförberedd frånvaro av ekonom, vilket i flera 

fall tydligt blottlagt sårbarhet inom organisationen och inneburit svårighet att 

leverera och upprätthålla kvalitet. Mindre institutioner har inte några andra 

ekonomer som kan gå in vid ett sådant scenario och det finns heller ingen 

beredskap eller utrymme i övriga delar i organisationen att gå in. Vidare medför 

olikheter i hantering inom organisationen kopplat till samma process/moment att 

uppföljning på aggregerad nivå försvåras samt kan ge bristande jämförbarhet. Man 

kan också se relativt många tecken på att det är svårare att upprätthålla hög 

kompetens på en uppgift som förekommer sällan, exempelvis EU-redovisning. 

Analysarbete 

Utredningens analysarbete baseras på i huvudsak följande underlag: 

- Workshops vid ekonomiinternat och ekonomikonferens 2016-2018 

- Kompetenskartläggning i september 2018 

- Benchmarking vid Luleå tekniska universitet 

Workshops 

Behovet av att effektivisera och professionalisera verksamhetsstödet motiveras av 

såväl externa som interna krav och förväntningar, vilket bl.a. beskrivs i LiUs 

verksamhetsplan. Frågorna har aktualiserats även under tidigare år i olika 

sammanhang. På det årliga internatet för LiUs ekonomer/controllers hösten 2016 

var temat ”Rollen som ekonom”. Internatet inleddes med en föreläsning med 

grupparbete i temat om ekonomens roll i en föränderlig kontext, samt med en 
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utblick på vad digitalisering skulle kunna innebära för ekonomrollen. Sammanfatt-

ningsvis var den allmänna uppfattningen bland deltagarna att digitaliseringen 

naturligtvis kommer att påverka ekonomrollen, och att utvecklingen kommer att gå 

mot uppgifter med mer samverkan med verksamheten som även ger större 

verksamhetsnytta. I grova drag såg man att utvecklingen går från en ”kamrersroll” 

till mer av en ”business partner” som arbetar proaktivt och har fokus på analys. 

 

Vid ekonominternatet hösten 2017 genomfördes ett första steg i verksamhets-

analysen inom ekonomiprocesserna. I ett första läge gjordes en nulägesbeskrivning 

av våra arbetsprocesser genom grupparbeten. Grupperna skulle identifiera de 

huvudsakliga momenten i respektive process samt göra en grov bedömning över 

tidsåtgången i de olika processerna. Sammanställning av tidsåtgången visar att de 

centrala enheterna lägger mest tid på budget, planering och uppföljning och 

löpande redovisning. Fakulteterna lägger övervägande del av arbetstiden på budget, 

planering och uppföljning. Institutionerna lägger stor del av tiden på projekt-

hantering, men även löpande redovisning, e-handel och utbetalningar tar en del tid 

i anspråk. 

 

 

  

Bild 1: Sammanställning av uppskattad arbetstid fördelad på olika ekonomiprocesser, 

framtaget vid workshops 2017-2018. 

 

I ett andra skede genomfördes workshop kring hur verksamhetens behov kommer 

att förändras och vilka arbetsuppgifter som kan försvinna/tillkomma, vilken form 

av stöd som behövs nära kärnverksamheten, vad kan organiseras gemensamt inom 

LiU samt reflektion över risk och sårbarhet - var finns risker, var är vi sårbara. 

Sammantaget ansåg deltagarna att automatiseringen sannolikt kommer att öka och 

att manuellt arbete kommer att minska, behovet av kommunikation kommer öka 

samt att de flesta processer behöver vara kärnverksamhetsnära. Deltagarna ansåg 

att lämpliga områden för samordning och gemensam organisering är EU-projekt-

hantering, fakturering (kund och leverantör), central controller/ekonomiavdelning, 

inköpshandläggarfunktion samt mer centraliserad upphandling. 
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Kompetenskartläggning 

En fördjupad kompetenskartläggning genomfördes efter sommaren 2018 med hjälp 

av fd administrativa chefen Lena Bernström. Samtliga verksamheter redovisade 

vilka personer som arbetade med ekonomiprocesser, uppskattad tid i olika 

processer samt total arbetstid med ekonomiprocesser. Vidare redovisades utbild-

ningsbakgrund. Kompetenskartläggningens resultat överensstämde väl med det 

arbete som gjordes i workshops med ekonomerna tidigare under året.  

 

Sammantaget visade kompetenskartläggningen att ca 168 personer (motsvarande 

110 årsarbetare) arbetar med ekonomiprocesser vid LiU. Av dessa har 24 personer 

befattningen controller, 45 personer har befattningen ekonom, 46 personer har 

befattningen samordnare, 47 personer har befattningen administratör samt 4 

personer har annan befattning. 

 

Bild 2: Antal anställda, varav med högskoleutbildning, samt antal årsarbetare per befattning 

inom ekonomiprocesser. 

Bilden 2 ovan visar att andelen controllers och ekonomer som har högskole-

utbildning är hög, och att det även finns relativt många samordnare och 

administratörer som har högskoleutbildning. Bilden visar även att controller och 

ekonomer arbetar nästan hela sin arbetstid med ekonomiprocesser, medan 

samordnare och administratörer till stor del arbetar med andra processer.  

 

Kompetenskartläggningen visar även att många arbetar liten del med ekonomi-

processer totalt: 32 personer arbetar 20 procent eller mindre och 14 personer 

arbetar 5 procent eller mindre. Många arbetar även väldigt liten del med leveran-

törsfakturor: 51 personer arbetar 10 procent eller mindre och 30 personer arbetar 5 

procent eller mindre. Det skiljer sig ganska mycket åt mellan institutionerna, några 

institutioner har samlat ihop verksamhetsstödet inom ekonomiprocesserna på ett 

färre antal personer, medan andra institutioner fördelar arbetet med ekonomi-

processer på en liten del av tjänsten på fler personer. Ytterligheten är en institution 
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som fördelar behovet totalt 0,24 årsarbetare för hantering av leverantörsfakturor på 

7 personer, vilka då arbetar 3-6 procent med leverantörsfakturor och resten av 

arbetstiden med andra arbetsuppgifter än ekonomi. 

 

Projekthantering, med tillhörande kalkylering och avstämningar, är den ekonomi-

process som flest årsarbetare arbetar med (ca 30 årsarbetare) varav huvuddelen är 

ekonomer. Administratörer och samordnare fördelar större delen av sin tid till 

hantering av leverantörsfakturor, men arbetar även med kundfakturering och 

avstämningar. Controllers arbetar mest med ledningsstöd och analyser samt budget 

och uppföljning. 

 

 

Bild 3: Antal årsarbetare per process, fördelat på befattning.  

Benchmarking Luleå tekniska universitet 

Ett studiebesök har gjorts på Luleå tekniska universitet i syfte att kunna göra 

jämförelser och hämta nya idéer på arbetssätt och organisering. 

 

I Luleå är hela verksamhetsstödet organiserat på förvaltningen. De definierar det 

som en sammanhållen administration som ger stöd och service till prefekter, 

avdelningschefer, forskare, lärare, doktorander och studenter. Den fysiska 

placeringen är nära verksamheten och prefekten är beställare. Luleå har definierat 

att befattningar som administrativ chef, controller, ekonomer, utbildnings-

administratör och institutionsadministratör ska finnas på varje institution. Den 

administrativa chefen ansvarar för, och leder, den administrativa gruppen på 

institutionen. Det finns ingen större erfarenhet av att dela tjänster mellan 
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institutionerna, alla sex institutioner är större (110-450 medarbetare) så de bär hela 

tjänster. Som komplement arbetar man aktivt med nätverk för olika befattnings-

grupper samt samrådsforum inom olika områden. 

 

Ekonomichefen är processägare för ekonomiprocesserna. Processledare för olika 

ekonomiprocesser finns på den centrala ekonomiavdelningen, med uppdrag att 

arbeta med processutveckling. Ekonomichefen har två administrativa chefer 

utsedda som aktivt arbetar med ekonomiprocesser ihop med henne, vilket de tycker 

fungerar bra. En administrativ chef uttryckte att det var en styrka att sitta nära 

prefekten men att ha chefen på en central enhet, det ger självständighet och bra 

samarbete. Institutionen debiteras OH utifrån kostnaden för dess direkta 

verksamhetsstöd. 

 

I stort sett kan man säga att det fungerade likvärdigt som hos större institutioner 

vid LiU, med skillnaden att verksamhetsstödet har sina anställningar centralt. 

 

Luleå har provat att ha en pool med ekonomer, men denna tömdes ganska snabbt 

på resurser efter det att institutionerna haft vakanser. 

Framtida arbetssätt – arbete i kluster 

Utredningen föreslår att verksamhetsstödet inom ekonomi arbetar i kluster, det vill 

säga att roller inom ekonomi sitter och arbetar samlade. Klustren ger stöd till en 

eller flera institutioner/motsvarigheter beroende på institutionernas storlek. Inom 

ett kluster ska det finnas en samlad kompetens inom ekonomiprocesserna. 

 

Ekonomistödet ska ha ett verksamhetsnära arbetssätt och ska finnas på campus 

Norrköping, campus Valla och campus US. Ett verksamhetsnära arbetssätt 

kännetecknas av verksamhetsförståelse och förutsätter strukturerad och frekvent 

kommunikation, tydliga och enkla kontaktvägar samt ett förhållningssätt som är 

lyhört och konstruktivt. Att bygga professionella relationer med den kärnverk-

samhet man stödjer är således viktigt. Som ansvarig chef, forskare eller dylikt är det 

fortsatt viktigt att man kan kontakta någon som har kunskap om verksamheten, på 

motsvarande sätt som idag. 

 

Med samtliga kompetenser inom ekonomi samlade i varje kluster kommer det att 

bli lättare att dela på olika kompetenser och roller till flera verksamheter. Det skulle 

ge alla institutionerna/motsvarande möjlighet att exempelvis att få controllerstöd. 

Små institutioner har idag inte möjlighet att ha den bredden på kompetenser, ofta 

blir det en ekonom eller controller som då får bli generalist på alla arbetsuppgifter. 

Det kan inte anses vara att utnyttja verksamhetsstödet optimalt, då t ex en 

controller är överkvalificerad för enklare ekonomiredovisning och blir på så sätt ett 

dyrare verksamhetsstöd. 
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En positiv effekt av att arbeta i kluster är den kunskapsspridning som sker i det 

dagliga arbetet genom att sitta nära yrkeskollegor. Man får god uppfattning vad som 

pågår inte bara i den kärnverksamheten som man själv stödjer utan även i 

verksamhet som bedrivs i andra verksamheter som klustret stödjer.  

 

Genom att vara en grupp med medarbetare i ekonomiprocesserna blir det lättare att 

omfördela arbetsuppgifter vid kortare och längre frånvaro och vakanser, vilket 

minskar den sårbarhet som idag finns främst hos små institutioner. Att arbeta i 

kluster ger även möjlighet att stödja varandra vid tider med högre arbetsbelastning. 

Klustren blir den första instansen som säkerställer god tillgång på verksamhetsstöd 

inom ekonomi för de institutioner/motsvarande som de ska stödja. Genom att 

arbeta i kluster får man ett arbetssätt som ger en robust organisation som kan 

hantera variationer i arbetsbelastning och vara flexibel då särskilt krävande 

situationer uppstår, vilket är ett mål som anges i utredningsdirektivet. 

 

Man behöver även ta ställning till vilken klusterlösning som blir bäst för 

institutioner som har verksamhet på flera campus eller är väsentligt geografiskt 

utspridda på samma campus. Två olika kluster skulle i vissa fall kunna vara 

verksamhetsstöd åt en institution som har verksamhet på två campus i syfte att 

uppnå en geografisk närhet. 

 

Hur många medarbetare som ska ingå i respektive kluster behöver utredas vidare 

bland annat utifrån hur institutionsindelningen kommer att se ut framgent. Utifrån 

kompetenskartläggningen som gjordes i september samt nuvarande organisation 

har en enkel schablonmässig överslagsberäkning gjorts, vilket skulle innebära 

kanske 8-10 kluster totalt. 

 

Att någon annan än den vanliga kontaktpersonen levererar ekonomistöd kan i vissa 

fall också vara ett medvetet val. En standardiserad struktur som gör det relativt 

enkelt att träda in i ett annat verksamhetssammanhang gör att man som medarbe-

tare inom ekonomistödet utvecklar kompetensen, både för egen del och för kolle-

gorna i sin grupp. Mottagare av ekonomistöd får säkrade leveranser samt tillgång 

till fler kompetenser och nya synsätt. Detta förutsätter att man har strukturerade 

och enhetliga arbetssätt. Detta arbetssätt finns redan vid några institutioner. 

Roller och specialistkompetens 

Inom varje kluster ska det finnas roller som ekonom, controller, administratör och 

samordnare. För dessa roller bör rollbeskrivningar tas fram för att skapa tydlighet i 

uppdragen samt möjliggöra att en god matchning mellan roller och 
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individkompetens kan uppnås. Detta skulle också medföra att man som med-

arbetare har möjlighet att se vad som krävs för olika uppgifter och motiveras till 

kompetensutveckling. 

 

Förutom roller som ekonom, controller, administratör och samordnare ska det 

finnas specialistkunskap i klustret. Det behöver inte betyda att de med specialist-

kompetens alltid ska göra uppgiften, utan ibland kan det handla om att ge stöd till 

kollegor och andra medarbetare. Tanken med specialistfunktioner är att det i varje 

kluster ska finnas tillgång till en samlad kompetens med djupare kunskap i vissa 

relativt komplexa uppgifter, som för många medarbetare förekommer mindre 

frekvent. Genom att samla kompetens och uppgift får man en högre kontinuitet och 

kvalitet och därmed en effektivare process. 

 

Exempel på specialistkunskap som bör finnas i klustret är följande: 

• EU-redovisning och andra finansiärer som kräver specifik hantering 

• Inköpshandläggare, som förutom att ge stöd till beställare, ska göra 

direktupphandlingar och förnyad konkurrensutsättning.  

• Representation, ha kunskap i gällande interna och externa regelverk 

• Anläggningsredovisning 

 

Det övergripande processansvaret för direktupphandlingar och förnyad 

konkurrensutsättning finns hos chefsjuristen. Upphandlingsenheten inom 

Rättsavdelning har idag uppdraget att utföra upphandlingar över tröskelvärdet och 

upphandla ramavtal. Ansvaret för att genomföra upphandlingar under tröskel-

värdet, direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar är delegerat till 

verksamheten. Olika former av upphandlingar tenderar att bli mer och mer 

juridiskt reglerade, vilket i förlängningen kräver en större kunskap som kontinuer-

ligt behöver praktiseras och vidareutvecklas. Mot denna bakgrund har det i andra 

närliggande utredningar framförts förslag från Rättsavdelningen om att centralisera 

upphandlingar under tröskelvärdet till upphandlingsenheten. Med samma 

argumentation har chefsjuristen även uttryckt sitt stöd för att specialistkunskaper 

för direktupphandlingar och förnyad konkurrensutsättning skulle lämpa sig väl att 

tillhöra klustret för verksamhetsstöd inom ekonomi. Med specialister för förnyad 

konkurrensutsättning och direktupphandling behövs färre medarbetare utbildas 

och fortbildas, de får en större kontinuitet i uppgifterna, vilket sammantaget ger en 

effektivare process. 

 

Utredningen ser det som en fördel om fler närliggande verksamhetsstödprocesser 

kan organiseras i samma kluster, dels för att öka samarbetet mellan olika stöd-

processer och dels för att kunna erbjuda ett samlat verksamhetsstöd till kärn-

verksamheten. I utredningens referensgrupp lyfts framförallt HR-kompetens fram 

som en viktig partner att samarbeta nära med. 
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Bild 4: Förslag på framtida arbetssätt med verksamhetsstöd inom ekonomi organiserade i 

kluster.  

Kompetenskrav 

För att kunna få ett likvärdigt verksamhetsstöd inom ekonomiprocesserna behöver 

tydliga kompetensprofiler utarbetas för samtliga roller. Kompetensprofiler för 

ekonom och controller finns redan framtagna, men för administratörer och 

samordnare saknas det då de befattningarna arbetar inom nästan alla administra-

tiva processer inom verksamhetsstödet. Ett arbete i syfte att formulera och 

implementera dessa kompetensprofiler föreslås. 

 

Klarhet i roller och kompetenskrav ser utredningen som ett viktigt bidrag till 

individens möjlighet att respekteras och betraktas som professionell, vilket är en 

bra grund för motivation och stolthet i sin yrkesövning. 

Kritisk massa av arbetstid i processen 

I kompetenskartläggningen framkom att det fanns många som arbetade väldigt 

liten del av arbetstiden med ekonomiprocesser, eller enbart jobbade med en process 

som t ex hantering av leverantörsfakturor. Det förekommer främst bland 

administratörer och samordnare. Vi tror att för att erhålla och vidmakthålla en hög 

kompetens och kunskap hos medarbetarna, och för att få en helhetsförståelse hur 

olika processer påverkar varandra, behöver medarbetarna arbeta en större del av 

sin arbetstid med ekonomiprocesser. Bedömningen är att en minsta nivå bör vara 

25 procent av heltid, men helst minst 40-50 procent. En viss uppgift bör också 

hanteras frekvent för att hålla den à jour. Detta innebär att för vissa roller, framför-

allt administratörer och samordnare, behöver en omdisponering av arbetsuppgifter 

ske mellan medarbetare för att få en högre andel tid i processen. I en befattning bör 
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man inte jobba inom mer än två olika administrativa områden (till exempel 

ekonomi och HR). 

Behov av arbetsgrupper och nätverk 

Med en modell där man arbetar i kluster, och även med nuvarande organisering 

också för den delen, behöver strukturer utformas för att skapa en gemensam kultur 

och ett gemensamt arbetssätt i organisationens olika delar. Annars är risken stor att 

det utvecklas flera olika arbetssätt och kulturer, vilket gör det svårare att standar-

disera processer. Gemensamt utformade och standardiserade processer är en 

förutsättning för att klara målet med ett arbetssätt som ska säkra kvalitet och 

effektivitet med god tillgång på nödvändig kompetens.  

 

Som tidigare nämnts har sedan införandet av Raindance ett arbete bedrivits i 

arbetsgrupper för att utveckla olika ekonomiprocesser. Arbetsgruppernas uppdrag 

är att identifiera verksamhetens behov av utvecklade processer och systemstöd i 

syfte att utveckla, kvalitetssäkra och öka standardisering och enhetliga arbetssätt 

samt att öka effektivitet och kvalitet. Arbetssättet med arbetsgrupper har fungerat 

bra, det möjliggör att olika perspektiv från hela LiU:s verksamhetsstöd i ekonomi-

processer kan belysas. Konceptet med arbetsgrupper föreslås finnas kvar i en 

organisation med kluster. Det behöver dessutom identifieras om det finns behov av 

fler arbetsgrupper, som t ex för specialistfunktioner. Arbete i arbetsgrupperna 

skulle även kunna kompletteras med nätverk, som då mer skulle fungera som 

benchmarkinggrupper. 

 

Arbetsgrupperna blir således nödvändiga och viktiga för att kunna styra och 

utveckla enhetliga, standardiserade processer.   

 

 

Bild 5: Exempel på hur kluster och arbetsgrupper/nätverk skulle kunna vara organiserade i 

förhållande till institutioner.  

 

Arbetsgrupper/nätverk

Kluster

Institution 
Z-huset

Institution 
Z-huset

Institution 
Z-huset

Kluster

Institution 
Y-huset

Kluster

Institution 
X-huset

Institution 
V-huset
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Linjeorganisation för kluster inom ekonomiprocesserna 

Arbetsgruppen har arbetat med flera olika alternativ till organisation: 

1. Alla anställningar kvarstår på institution/fakultet 

2. Vissa roller kvarstår på institution/fakultet och vissa roller anställs centralt 

3. Alla anställningar på central nivå 

 

I det första alternativet blir det inte så stor förändring mot idag när det gäller 

styrning och ledning av medarbetare, den formella chefen finns i linjen och 

processansvaret finns på annan organisatorisk enhet. I det tredje alternativet skulle 

linjeorganisation och processledning sammanfalla. I det andra alternativet blir det 

en blandning av alternativ ett och tre, vilket kan ge otydlighet vem som leder arbetet 

och processerna då medarbetarna i ett kluster har olika chefer. 

 

Expertgruppen har identifierat nedanstående för- och nackdelar med de olika 

alternativen.  

 

 

Bild 6: För- och nackdelar med olika organisationsformer 

Ur ett ekonomiadministrativt perspektiv föreslås att medarbetare inom 

ekonomiprocesserna är centralt anställda. 

 

Central anställning kan dels ske genom att alla medarbetare är anställda på en ny 

avdelning på förvaltningen för det verksamhetsnära stödet, på motsvarande sätt 
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som Luleå tekniska universitet har organiserat sitt verksamhetsstöd. Men det sättet 

skulle innebära att linjeorganisationen och processledningen även fortsättningsvis 

blir åtskilda. I stället föreslår utredningen att alla medarbetare inom ekonomi-

processerna blir anställda på Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA). Då 

sammanfaller chefsansvaret i linjen med ansvaret för ekonomiprocesserna. Det 

bedöms ge goda förutsättningar att styra och utveckla enhetliga standardiserade 

processer och arbetssätt, vilket är en grundförutsättning för ett resurseffektivt och 

kvalitativt verksamhetsstöd.  

 

I nedanstående förslag förslås en modellmässig struktur där tre av organisationens 

medarbetare får ett tillika-uppdrag som enhetschef på PEA, förslagsvis i kombina-

tion med en controller- eller ekonomroll. Enhetscheferna får linjeansvar för två-tre 

kluster var. Detta förslag är bara en modell, det krävs vidare utredning för att se hur 

många kluster det skulle bli, hur många medarbetare som ska vara i varje kluster 

och lämplig indelning i enheter.  

 

Fakultetskansliernas verksamhetsstöd inom ekonomi skulle med fördel kunna 

utgöra ett kluster, organiserat i Planerings- och uppföljningsenheten. Ett nära 

samarbete där skulle ge goda förutsättningar att kunna efterleva en gemensam 

resursfördelningsmodell för samtliga fakulteter, enligt det uppdrag som rektor avser 

att ge och som beskrivs i verksamhetsplanen för 2019-2021. Även ekonomistödet 

inom förvaltningens kansli och biblioteket skulle fungera att organisera i kluster. 

 

 

 

 

Bild 7: Modellförslag på organisering i kluster i Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA) 

Avdelnings-
chef PEA

Enhetschef PLE

Kluster fakultet

Controllers PLE

Enhetschef 
Reden

Redovisare etc

System-
förvaltare

Enhetschef 
Kluster X

Kluster 1

Kluster 2

Kluster 3

Enhetschef 
Kluster Y

Kluster 4

Kluster 5

Enhetschef 
Kluster Z

Kluster 6

Kluster 7
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I förslaget ovan utgör enhetscheferna och avdelningschefen (tillika processägare för 

ekonomiprocesserna) ledningsgrupp. Detta innebär att ledningsgruppen på PEA 

ansvarar för alla medarbetare som arbetar med ekonomiprocesser och på detta sätt 

samlas linjeansvar och processansvar för ekonomiprocesserna. Enhetscheferna får 

även uppdraget att bli processledare för olika delprocesser. Att vara processledare 

innebär att jobba med utveckling och kvalitetssäkring av processen i hela 

organisationen. Som stöd för arbetet blir arbetsgrupperna och eventuella nätverk 

viktiga för att binda ihop olika kluster och skapa standardiserade och ensade 

processer. I processledaruppdraget ingår även att, i dialog med övriga enhetschefer, 

säkerställa kompetens och fortbilda de medarbetare som arbetar i den delprocess 

som man ansvarar för. Det är viktigt att enhetscheferna skapar strukturer för en 

nära relation med medarbetarna i klustren, då de inte kan vara fysiskt närvarande 

på flera kluster samtidigt i det dagliga arbetet.  

 

I ovanstående organisationsförslag är tanken att prefekter/motsvarande boksluts-

enhetschefer ska dimensionera sitt behov av verksamhetsstöd tillsammans med 

berörd enhetschef. Förslagsvis så behåller initialt varje institution/motsvarande de 

medarbetare som i dagsläget finns på den egna institutionen/motsvarande som sitt 

fortsatt främsta verksamhetsstöd, fast i en ny organisation i det nya klustret. 

Institutionernas behov av ekonomistöd skiljer sig åt, bland annat beroende på 

vilken typ av verksamhet man bedriver. Vi vet till exempel att externfinansierad 

forskning är mer resurskrävande, med kalkyler och detaljerad projektredovisning, 

än andra verksamheter vid LiU. Det blir större möjligheter att kunna dela på vissa 

tjänster inom klustret för mindre institutioner, såsom controllertjänster och 

fakturahantering, då man får en större volym att hantera. Verksamhetsstödet inom 

ekonomi debiteras sedan respektive institution. Det behövs en fortsatt diskussion 

hur debiteringen till institution/motsvarande ska göras på ett effektivt och relevant 

sätt, man kan till exempel debitera utifrån faktisk kostnad för respektive personer 

eller så kan man använda schabloner för olika roller. 

Fördelar och nackdelar/risker med förslaget 

Förslaget har arbetats fram tillsammans med expertgruppen och därefter 

diskuterats med referensgruppen vid två tillfällen. Första steget var att diskutera 

arbete i kluster och i nästa steg diskuterades förslaget till linjeorganisation. 

Konceptet med arbete i kluster presenterades även på ekonominternatet 25 oktober, 

och diskuterades i en paneldebatt. Generellt var referensgruppen positiv till 

förslaget och bidrog med konstruktiva synpunkter. Bland annat lyftes farhågor med 

minskad tillit från kärnverksamheten, dels beroende på annan organisatorisk 

struktur och dels på ett upplevt avstånd till ekonomistödet. Man såg det dock som 

positivt med närhet till kollegor, minskad sårbarhet, ökad flexibilitet samt att det 

ger goda förutsättningar att skapa enhetliga processer. Det finns en efterfrågan på 

tydliga anvisningar och rutinbeskrivningar. 
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De främsta fördelarna med förslaget är att i en större sammanhållen organisation 

finns större möjlighet att samordna arbetet och bättre kunna hantera variationer i 

arbetsbelastning. Den sårbarhet som små institutioner har, med någon eller få 

medarbetare som arbetar med ekonomiprocesser, minskar med en större flexiblare 

organisation där en chef, som har flera medarbetare som sitter och arbetar 

tillsammans, kan omdisponera resurser vid exempelvis sjukdom och temporära 

vakanser. Vidare bedöms möjligheten att styra och leda utvecklingsarbete bli större 

då linjeansvar för medarbetarna och processansvar sammanfaller. Specialist-

kunskap i klustren främjar högre kvalitet och effektivitet i berörda processer, och 

behovet av i många fall tidskrävande bred generalistkunskap i många processer/ 

arbetsuppgifter för ekonomiadministrativ personal minskar.  

 

Befarade nackdelar som identifierats är att kärnverksamheten inte känner samma 

tillit och förtroende för ekonomistödet då det är organiserat på annan enhet eller att 

det upplevs som ett för långt fysiskt avstånd till verksamhetsstödet i klustren. Dessa 

effekter lyftes som relativt stora risker vid ett referensgruppsmöte. En effekt av 

detta skulle kunna vara att institutioner/motsvarande bygger upp en parallell 

organisation med medarbetare i en mer omedelbar närhet som kan vara stöd i vissa 

ekonomifrågor såsom uppföljningsrapporter etc. Det kan behövas strukturer och 

dialoger för att motverka ett sådant scenario. Här bör noteras att den effekten inte 

har uppstått vid de institutioner som redan idag har organiserat sitt ekonomistöd i 

en form av kluster. Man har i ett fall genomfört ett långsiktigt förändringsarbete för 

att minska sårbarhet och för att öka kvalitét och effektivitet. Med ett professionellt 

och strukturerat förhållningssätt som bygger på tillit, och med ömsesidig respekt för 

olika yrkesroller, bör riskerna kunna minimeras. Ett verksamhetsnära arbetssätt, 

som kännetecknas av verksamhetsförståelse och dialog, är avgörande för att stödet 

ska upplevas som ändamålsenligt och kvalitativt. 

 

Fördelar och nackdelar med olika organiseringsalternativ redovisas även i bild 6. 

 

Ytterligare en risk med förslaget är att det kan uppstå olika kulturer och arbetssätt, 

dels på de olika klustren och dels i de olika enheterna. Den effekten uppstod vid 

införandet av kvartersorganisation i Ett IT. För att minimera risken så kommer 

processledare för de olika delprocesserna organiseras tvärs genom linjeorganisa-

tionen. Enhetscheferna blir processledare för de olika delprocesser, och ska arbeta 

tätt med arbetsgrupperna med utveckling och kvalitetssäkring av processen i hela 

organisationen. I processledaruppdraget ingår även att säkerställa kompetens och 

fortbilda de medarbetare som arbetar i den delprocess som man ansvarar för i hela 

organisationen. Processledaruppdraget blir således ett matrisuppdrag i linje-

organisationen.  
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Möjliga besparingar  

Med arbete i kluster i en processorienterad organisation uppnås effektivisering 

genom ett effektivt samnyttjande av ekonomiadministrativ personal och specialist-

kompetenser, där utvecklade standardiserade och resurseffektiva processer bidrar 

till möjligheten att effektivisera verksamhetsstödet. På sikt leder det till minskat 

behov av vikariat och ersättningsrekryteringar och till minskad bemanning och 

därmed lägre kostnad.  

 

En stor sammanhållen organisation, där linjeansvar och processansvar samman-

faller, ger en robusthet där det blir lättare att styra och leda verksamhetsstödet 

inom ekonomi mer effektivt. Effekten av utvecklade, standardiserade och 

effektivare ekonomiprocesser kommer att ge högre kvalitet och effektivare 

arbetssätt. Det kommer på sikt att leda till ett minskande behov av verksamhets-

stöd. Den ökande digitaliseringen kommer också vara en viktig faktor för att kunna 

minska det manuella arbetet och öka kvalitén i processerna.  

 

Genom att samla verksamhetsstödet inom ekonomi i ett kluster, med en större 

grupp av medarbetare och med en gemensam chef, blir det lättare att samordna 

skilda behov av olika roller i olika omfattning från institutionerna/motsvarande. 

Man kan på ett mer flexibelt sätt, med en chef som kan leda arbetet på ett optimalt 

sätt, hantera variationer i arbetsbelastning genom att stödja och ersätta varandra 

vid särskilt krävande situationer som uppstår såsom frånvaro och vakanser. För 

detta krävs att man arbetar i standardiserade processer samt har ett strukturerat 

arbetssätt. Klustren ska säkerställa god tillgång på nödvändig kompetens för hela 

LiU. Behovet av vikarier kan minskas och verksamheten blir mindre sårbar.  

 

Genom att säkerställa specialistkunskap i vissa processer minskar behovet av 

generalistkunskap hos övriga medarbetare. Detta ger effekten att tidskrävande 

sällanuppgifter minskar hos många medarbetare. Kostnaderna för att upprätthålla 

och utveckla kompetens minskar med färre generalister. För att få hög kvalitet och 

effektivitet i en process krävs kontinuitet i uppgiften. Genom att samordna vissa 

sällanuppgifter hos färre medarbetare frigörs tid hos övriga för att upprätthålla 

kunskap och kompetens i processen. Specialistkunskap främjar ett effektivt och 

kvalitetssäkert arbetssätt. 

 

Effekthemtagning blir lättare då man har en större bemanning att hantera, på 

mindre institutioner är det i dagsläget svårt att hämta hem effektivisering då den 

ofta sker i små steg och som del av en tjänst. Effekthemtagning av beskrivna 

stordriftsfördelar och effektivare arbetssätt bedöms kunna göras i takt med 

pensionsavgångar kommande år. I samband med att någon slutar, exempelvis vid 

pensionering, ges även möjlighet att på en större helhet anpassa behovet av tjänster 

och roller inom verksamhetsstödet för ekonomi. 
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Förslag till tidplan 

Det behövs en fortsatt utredning av hur klustren ska se ut – hur många kluster ska 

det vara, vilka medarbetare som ska ingå, vilka institutioner/motsvarande de olika 

klustren ska ge stöd till, fastställa organisation etc. Vidare behövs samordning med 

förslagen i de andra verksamhetsstödområdena i effektiviseringsutredningen. Hela 

detta arbete behöver anpassas till de eventuella effekter på LiU:s organisation som 

humaniorautredningen och medicinska fakultetens institutionsutredning ger. Dessa 

kommer sannolikt att påverka den fysiska placeringen för många medarbetare inom 

kärnverksamheten. Även flytten till nya studenthuset augusti 2019 kommer påverka 

lokalförsörjningen på LiU. Förslagsvis sammanfaller inrättandet av ny kluster-

organisation med eventuell ny institutionsindelning på LiU, dock bör förändringen 

ske senast till den 1 januari 2020. 

 

Det kommer vara svårt att göra hela organisationsförändringen på en gång. Ett 

första steg kan då vara att ändra organisationstillhörigheten på ekonomer och 

controllers till att tillhöra Planerings- och ekonomiavdelningen. Parallellt med detta 

behöver tillika-uppdrag som enhetschefer utses av befintliga LiU-anställda till den 

nya organisationen. Verksamhetsstödet sitter fysiskt kvar på sina nuvarande 

arbetsplatser till dess att lokalförsörjningsenheten kan erbjuda arbetsplatslösningar 

till de nyinrättade klustren. 

 

När det gäller administratörer och samordnare behöver en inventering av 

nuvarande arbetsuppgifter ske hos berörda medarbetare. Den största andelen av 

dessa befattningar arbetar i flera olika administrativa processer. Förslaget är att 

man ensar arbetsuppgifterna för administratörer och samordnare, så att de enbart 

arbetar i en eller två stödprocesser. Detta arbete behöver samordnas med andra 

stödprocesser och bedöms ta längre tid. Arbetet bör ske i dialog med aktuella 

medarbetare och deras nuvarande chefer då alla måste ges bästa möjliga förutsätt-

ningar att hitta sin plats i organisationen. Förslagsvis bör detta vara klart under 

hösten 2019 så att en förändring till ny klusterorganisation av aktuella medarbetare 

inom verksamhetsstödet för ekonomi kan ske 1 januari 2020. 

 

Utveckling av arbetssätt och processer är ett ständigt pågående arbete. I samband 

med att ny organisation tillsätts, med enhetschefer på Planerings- och ekonomi-

avdelningen med särskilt processledaruppdrag, förtydligas ansvar och roller för 

utvecklingsarbetet. Det har varit uppe för diskussion i expertgruppen och referens-

gruppen huruvida man innan organisationsförändringen ska skapa ensade och 

standardiserade arbetssätt och processer, eller om den nya organisationen ska 

tillsättas först. Utredningen föreslår att utvecklingen fortsätter agilt i den nya 

organisationen, främst till följd av att det är ett tidskrävande arbete som är under 

ständig utveckling. 
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En viktig del i att få ett likvärdigt verksamhetsstöd är att utforma LiU-gemensamma 

rollbeskrivningar samt kompetensbeskrivningar för befattningar inom ekonomi. 

Enklare rollbeskrivningarna bör vara klara innan den nya organisationen tillträder, 

medan kompetensprofilerna bör vara klara under 2019. 

Utredningens organisering 

Utredningen har letts av planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode 

Blomberg. Utredningens expertgrupp har bestått av sju personer: 

Annette Gelotte, administrativ chef/controller, IDA 

Ola J Hedin, ekonom ISAK 

Britt Nordberg, controller IMH 

Camilla Höglund, samordnare IFM 

Andreas Sundberg, redovisningschef REDEN 

Samuel Zethson, enhetschef PLE 

Lena Törnborg, controller IKE 

 

Expertgruppen har haft fem möten under utredningen. 

 

Referensgruppen, som består av ekonomiprocessgruppen med en representant från 

samtliga institutioner/fakulteter/övriga enheter, har haft möte två gånger under 

utredningen.  
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Plan för förändring av verksamhetsstöd inom 

kommunikation och marknadsområdet 

 

Inledning 

Kommunikationsdirektören överlämnar härmed sin plan för förändring av 

verksamhetsstöd inom kommunikation och marknadsområdet inom ramen för 

effektivitetsutredningen. 

Arbetet i denna utredning har genomförts genom workshop med experter, från 

alla delar av universitetets verksamheter, i de olika processerna som beskrivs 

nedan. Därutöver har intervjuer genomförts, muntligt eller skriftligt med olika 

experter, internt eller externt. Ledningen för KOM, eller delar av den har gjort 

studiebesök på Twente University, Malmö universitet, Uppsala universitet, och 

KTH. ”Den framtida kommunikations- och marknadsavdelningen” var också 

föremål för ett seminarium när kommunikationsdirektörerna från landets 

högskolor och universitet samlades i Borås i oktober. Vidare har löpande samtal 

skett med de andra direktörerna med effektiviseringsuppdrag. 

Se bilaga 1 - 4 för vilka som medverkat i workshop och intervjuer. 
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Kommunikationens roll i organisationen 

LiU genomförde ett omgripande varumärkesarbete under 2013-2015, som gradvis 

utvecklats och implementerats i organisationen. Samtidigt genomfördes en 

professionalisering av arbetet med LiU:s viktigaste kommunikationskanal, 

webbplatsen liu.se som fick nytt innehåll och struktur utifrån en målgrupps-

anpassning 2017. Likaså skedde en professionalisering av rollen som 

webbkommunikatör. 

För att fortsatt vara ett konkurrenskraftigt universitet behöver ett sammanhållet 

varumärkesarbete bedrivas. Detta innebär att både styrning och kompetens behöver 

få ökad prioritet och förståelse i hela organisationen. 

 

Alla vi som arbetar och studerar vid Linköpings universitet är med och formar 

bilden av LiU, vilka vi är. Hur var och en av oss agerar i kontakterna med 

omvärlden påverkar hur LiU uppfattas. Att arbeta med vårt varumärke handlar om 

att stärka LiU:s lyskraft, både nationellt och internationellt. Det handlar också om 

att alla vi som verkar vid LiU känner en stolthet över att vara en del av 

verksamheten. 

Konkurrensen om forskare, lärare och studenter hårdnar. Inte minst sett i ett 

internationellt perspektiv. Nya universitet bildas världen över, hela tiden. Att arbeta 

med ett starkt varumärke innebär att vi kan bemöta konkurrensen och rekrytera de 

bästa studenterna, de bästa forskarna och de bästa medarbetarna. 

Ett starkt varumärke innebär att omvärlden har hög kännedom om vad Linköpings 

universitet är och att igenkänningsgraden är hög när man bemöts av något som har 

med LiU att göra. Det gör att omvärlden uppfattar att vi är unika och på vilket sätt 

vi är det. 

LiU ska vara ”ett universitet med internationell lyskraft – där människor och idéer 

möts och utvecklas”. För att nå dit krävs tydlig kommunikation och ett målmedvetet 

arbete med att stärka varumärket Linköpings universitet. 

 

Kraven på att än mer sprida information om hur vår forskning kommer samhället 

till nytta har ökat. Universitetens roll att bekämpa ”fake news” har blivit än 

viktigare och kommer att genomsyra de insatser som behöver göras för att sprida 

forskningsbaserad kunskap. Samtidigt har aktiviteten på sociala medier formligen 

exploderat – på gott och ont. Å ena sidan finns här möjlighet att nå ut brett, inte 

minst till unga människor. Å andra sidan har spridningen av ”fake news” ökat. 

Ökningstakten och utveckling inom den digitala kommunikationen kräver ständig 

kompetensutveckling och möjligheter att snabbt styra om kommunikationen. 

Under de senaste åren har medielandskapet genomgått en stor förändring. Vikande 

ekonomiska förutsättningar har tvingat traditionella medier att steg för steg banta 
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sina redaktioner. Det har lett till att det numera är få medier som har journalister 

med särskilt ansvar för bevakning av forskning och universitet. Därmed ökar 

betydelsen av det material som vi förser media med. 

Med en vässad organisation, där rätt kompetenser finns på rätt plats i 

organisationen kan LiU både få ut en ökad effektivitet men framförallt en högre 

kvalitet. 

 

Forskning visar att kommunikation är en avgörande del för att en organisation ska 

vara framgångsrik (se rapport från forskningsprojektet Den kommunikativa 

organisationen, Lunds universitet, Falkheimer m.fl. 2017-2018). Organisationer 

som kommunicerar mycket väl med sin omgivning, inklusive inre miljöer, har en 

varaktig konkurrensfördel. Kommunikation tillför värde och bidrar till 

konkurrenskraften genom att vara en integrerad del av såväl beslutsfattande och 

ledarskap som medarbetarskap. Kommunikation uppfattas idag mer än någonsin 

som ett viktigt och värdefullt medel för organisationens långsiktiga framgång. 

Samtidigt visar forskningen att organisationsmedlemmar inte alltid förstår 

kommunikatörernas betydelse för organisationen och deras expertis i 

kommunikation. Många kommunikatörer uppfattar sin roll som otydlig och känner 

stor press på att visa resultat. Effekten av kommunikationsprocesser är ofta 

långsamma och nästan alltid indirekta (Heide, 2018, Uppfattning om 

kommunikation och kommunikatörer i organisationer). 

Medarbetare förväntar sig idag att känna sig delaktiga och vara välinformerade, här 

finns en stor potential att ge rätt stöd och utveckla tydliga strategier för den interna 

kommunikationen. Med ett mer strategiskt arbetssätt bland kommunikatörerna 

följer krav på kunskap och leverans. Kommunikatörer ska kunna erbjuda både 

taktisk utförandekompetens och strategisk kompetens. En kommunikativ 

organisation skapas inte enbart, eller kanske ens främst på basis av 

kommunikationsfunktionens arbete, utan det krävs att såväl ledning och chefer som 

medarbetare är aktiva och kompetenta kommunikatörer. (Simonsson, 2018, Synen 

på ledningens, chefers och medarbetares kommunikation). 

Mål med kommunikationen 

Ett fritt och ömsesidigt utbyte av information och dokumentation är av 

grundläggande betydelse för ny kunskap, både inom universitetet och i vår omvärld. 

Universitetet har i uppdrag att kommunicera kärnverksamheten: utbildning, 

forskning, samverkan med det omgivande samhället, och kommunicera resultat 

som uppnås. Kommunikationen ska stödja våra kärnprocesser och skapa ett värde. 

Vi ska utveckla professionalism, kvalitet och effektivitet. 
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I vår kommunikationspolicy fastslås att ”Kommunikationen ska bidra till att 

förverkliga verksamhetens vision att vara ”ett universitet med internationell 

lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas”. Den ska stärka bilden 

av LiU som ett samhällsengagerat universitet i ständig rörelse, ett universitet 

som är gränsöverskridande för att hitta lösningar på samtidens utmaningar och 

ett universitet som är en handlingskraftig partner. 

 

Universitetets kommunikation ska också bidra till: 

• samhörighet internt och enhetlighet externt  

• att stärka den externa bilden av Linköpings universitet  

• goda verksamhetsresultat 

Nuläge  

Kommunikations- och marknadsföringsarbetet sker i dagsläget på samtliga nivåer i 

organisationen. Inom processområdet finns totalt ca 50 årsarbetare. Ett tiotal av 

dessa kan beräknas gå i pension under de närmaste åren (enligt Lena Bernströms 

sammanställning kommunikatörer i organisationen). 

Följande processer har genomlysts i utredningen: 

• Studentrekrytering, nationell och internationell 

• Forskningskommunikation, mediarelationer och nyhetsproduktion  

• Varumärkesarbetet 

• Webbpublicering – extern och intern 

 

Kommunikationsverksamheten sker i samverkan med många olika funktioner. 

Nedan följer en tabell som visar mångfalden av partners. 

 

Område Samarbetspartner 

Blivande studenter, rekrytering KOM, SA, fakultetskommunikatörer, 

studievägledare, programansvariga, 

utbildningssamordnare, IO, Antagning, 

studentorganisationer 

Nuvarande studenter KOM, SA, fakultetskommunikatörer, 

institutionskommunikatörer, LiU 

Relation, programansvariga, IT-

avdelningen, universitetsbiblioteket, 

studentorganisationer 
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Alumni KOM, fakultetskommunikatörer, 

institutionskommunikatörer 

IFSA, sektioner 

Arbetsgivarvarumärke (attrahera, 

rekrytera, introducera, motivera, 

utveckla samt avveckla). Alternativt 

kort och gott ”bygga stolthet”. 

 

KOM, HR, UF 

Medarbetare KOM, fakultetskommunikatörer, UF 

institutionskommunikatörer 

Forskare KOM, Grants Office, 

fakultetskommunikatörer, 

institutionskommunikatörer 

forskningssekreterare, 

bibliotekskommunikatörer 

Analyser - rekrytering KOM, fakulteterna, PEA 

Webbutveckling KOM, IT-avdelningen, 

fakultetskommunikatörer, 

institutionskommunikatörer 

bibliotekskommunikatörer 

Evenemang KOM, fakultetskommunikatörer, 

institutionskommunikatörer, 

bibliotekskommunikatörer 

universitetsledning 

Samverkanspartners KOM, LiU Innovation, IFSA, 

fakultetskommunikatörer 

Varumärke Alla funktioner inom LiU, medarbetare 

och studenter 

 

Media, nyheter KOM, institutionskommunikatörer, 

fakultetskommunikatörer 

Kriser KOM, universitetsledning och kansli, 

personalavdelningen, fakulteter, 

säkerhetschef, TIB 

 

Som visas ovan är kommunikatörer i verksamheten och kommunikations- och 

marknadsavdelningen nästan alltid samarbetspartners. I många fall sker 

dubbelarbete, i bästa fall känner man till vad de andra gör, men risker finns att 
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arbetet inte utförs effektivt och stödjer de gemensamma målen för kommunikation. 

Räknat enbart i arbetstid på de mängder av möten som hålls mellan de olika 

nivåerna, finns en stor potential att effektivisera. 

Resultat från genomförda workshops och intervjuer 

Webbpublicering – extern och intern 

Webbplatsen liu.se är universitetets största kanal för kommunikation och vi 

behöver förstärka vår position som förnyare med ett budskap som tydligt knyter an 

till vårt syfte och varumärke. Som en av de viktigaste samhällsaktörerna i regionen 

ska vi positionera oss i samtidsaktuella ämnen och debatter, även internationellt. Vi 

vill presentera ett varumärkesstärkande innehåll som också är tilltalande för våra 

målgrupper och följer de krav vi har gällande tillgänglighetsanpassning. 

Följande förslag har framkommit i workshopar och intervjuer med experter från 

alla delar av universitetets verksamheter (dvs deltagarna enligt bilaga 1-4). 

• ansvarsområden och roller på webben justeras och kompletteras, 

• behov av fler som gör innehåll på webben, 

• spetskompetens kring presentation av innehåll på webben, 

• revidera rollerna efter verksamhetens behov och hur det utvecklats hittills, 

• inrätta en funktion/roll som webbredaktör. En person som operativt arbetar 

med presentationen av innehållet på webben men på uppdrag av 

kommunikatören, 

• behovet att finnas och verka där verksamheten bedrivs. 

 

Sociala medier 

Sociala medier är idag en viktig källa för att nå våra uttalade målgrupper och ett 

viktigt komplement till webben. Kanalerna öppnar upp möjligheter för oss att 

arbeta med cross-promotion vilket ger en kraftig räckviddsökning.  

Följande förslag framkom: 

• mer strategiskt arbete med kanalernas specifika tjänster, 

• öka styrning och strategier för de sociala plattformarna och för ihop 

samtliga digitala plattformar till en och samma enhet, 

• ge kommunikatörer i verksamheten tillgång till spetskompetens, vägledning 

och utbildning från KOM. 

 

Intranät – anställda och studenter 

Hur når vi 100 procent av våra studenter och anställda med intern information? Det 

måste vara huvudsyftet när vi nu ska arbeta fram ett nytt intranät för anställda. 

Studenterna har idag många plattformar där vi hoppas de ska finnas: 
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Studentwebben, Ladok, Studentportalen, Studentappen, sociala medier för att inte 

tala om alla program och kurser som byggt upp egna vägar för att kommunicera 

med sina studenter. Avdelningar och enheter gör tappra försök att göra sig hörda på 

gamla webben eller egna plattformar där de sköter sin kommunikation. 

Verksamheten har ett stort behov av intern kommunikation och förväntningarna på 

ett snabbt införande av ett intranät är höga. 

Följande förslag framkom: 

• särskilj den interna kommunikationen från den externa, 

• skapa en intern-redaktion som får ansvaret för den från central nivå 

utgående kommunikationen ut till alla anställda och studenter, 

• låt varje verksamhet själva ansvara för hur och vilka som jobbar med just 

den verksamhetens undersida på ett kommande intranät. 

 

Digital analys av kommunikation och marknadsföring 

Verksamheten har ett stort behov av en central funktion som hjälper till med analys 

och marknadsföring digitalt. Att veta mer om våra besökare på webben, intranät 

och sociala medier är bland det viktigaste fundamentet för utveckling av dessa 

kanaler och sättet att arbeta med dem framåt.  

Förslag som framkom: 

• spetskompetens på KOM önskas av de flesta, 

• budgeten för digital kommunikation och marknadsföring på sociala medier 

är låg (jämfört med andra lärosäten) och utspridd inom hela verksamheten, 

• samla budget på ett ställe för mer effekt vid våra insatser.  

 

Nationell studentrekrytering 

Ägarskapet för uppdraget studentrekrytering har ytterst universitetsledningen, 

sedan KOM/ME. Med det menas att det är universitetsledningen som sätter 

förutsättningarna för uppdraget kring vilka studenter som ska rekryteras – 

prioriteringar, mål och budget. Idag sker en mängd aktiviteter på samtliga nivåer i 

organisationen, men främst på KOM och fakulteterna. Idag gör alla allt, och vi 

behöver gå mer mot expertroller och få spets i det vi gör. Vi behöver få en 

helhetssyn och en strategisk kommunikatör kan ha den rollen. Sedan jobbar 

strategen med ett team som ansvarar för att genomföra beslutade aktiviteter.  

Studentrekrytering kopplar väldigt väl till både forskning och samverkan och 

idag utnyttjar vi inte de synergier som finns.  

Följande förslag framkom:  

• en gemensam plan, med strategi, mål och prioriteringar som ska förtydliga 

vad studentrekrytering är. Dessa ska vara långsiktiga och grunda sig på 
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verksamhetens behov samt väva in LiU:s syfte – att göra människan 

förmögen att ta sig an samtidens utmaningar – i alla dess premisser, 

• LiU:s syfte behöver genomsyra alla strategier, planer och aktiviteter - hur 

stödjer dessa syftet och LiU:s position som förnyare, 

• en strategisk ansvarig chef ska leda arbetet inklusive kontakten med olika 

ledningar för att få ett helhetsperspektiv, samt översätta planen till 

verksamhetsområdet så att de gemensamma målen uppnås, 

• tydlighet i vem som fattar beslut och gör prioriteringar, 

• kommunikatörerna är stöd till fakultetsledningen och ger input till 

beslutsfattarna men beslutsfattarna äger strategin och frågan, 

• jobba integrerat med forskning och samverkan då dessa är viktiga områden 

i rekryteringsarbetet, 

• samla budget på ett ställe. Idag finns en avsaknad av ett helhetstänk, 

exempelvis drar man ner centralt men fakultet gör istället, detta leder till en 

suboptimering av ekonomiska resurser för LiU som helhet. Budget ska följa 

med mandatet. Budget behöver fördelas enligt strategi, plan, prioriteringar 

och utmaningar. 

 

Internationell studentrekrytering  

Den studentrekrytering som sker centralt idag styrs av budget som kommer från 

avgiftsbelagda studenter och de riktade aktiviteterna vänder sig därför till 

betalande studenter. Verksamheten har också intresse av att rekrytera européer 

och svenskar till de program som ges på engelska. Dessa målgrupper behöver 

LiU vända sig till i rekryteringsarbetet. En målgrupp som inte heller tas om 

hand är våra egna LiU-studenter. Den internationella dimensionen behöver 

genomsyra verksamheten och behöver därmed integreras. För att få integration 

behöver vi öka kunskapen i organisationen om att verka på en internationell 

arena. 

Följande förslag framkom: 

• vi behöver expertkunskap för att jobba med dessa frågor och kunskap om 

olika länders utbildningssystem samt målgruppen, olika länders 

utbildningssystem samt antagningskrav, 

• internationell studentrekrytering innebär att arbeta med fler 

samarbetspartners internt och externt både nationellt och internationellt, 

• behov av en gemensam strategi, plan, mål och prioriteringar som är 

förankrad och tar sin utgångpunkt i övergripande strategier,  

• ägarskap och målgrupp behöver förtydligas, 

• det finns en effektiviseringsvinst i att samla budskap och annonsering på ett 

ställe, 
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• ge en person ansvar och mandat att fatta beslut. För detta krävs en tydligare 

styrning och ett tydligt ägarskap, 

• samla medarbetare som idag arbetar inom olika avdelningar (KOM, IO och 

ANT), inom UF så att de organisatoriskt tillhör KOM, 

• låt ledningsrådet formulera ett tydligt uppdraget med ett tydligt ägarskap 

hos kommunikationsdirektören. Uppdraget blir därmed centralt, men 

förankring behövs i verksamheten, 

• öka internkommunikation genom att tydligt visa vad man gör, vem är 

kontaktperson för vad, vilka prioriteringar finns etc., 

• förtydliga processer och strukturer, 

• ökad styrning genom tydligt uppdrag, process och ansvar samt bättre 

informationsflöde och stark koppling till budget leder till effektivisering, 

• budget behövs från anslagen avsatt för rekrytering av europeiska (icke 

betalande) samt svenska studenter till masterprogram. 

 

Gemensamt SR – ISR 

Arbetet bör inkludera nationell studentrekrytering (SR) och internationell 

studentrekryteringen (ISR). Vi lever i en global värld och vi bygger ett varumärke. 

Följande förslag framkom:  

• slå samman nationell och internationell studentrekrytering på KOM där 

verksamheten kan samordnas med kommunikation/marknadsföring av 

forskning och samverkan. Detta innebär att vi integrerar den internationella 

dimensionen i arbetet och vi kan jobba mer för att attrahera sökande till alla 

utbildningar, kan göra saker på mer än ett sätt, tänka bredare, återanvända 

material etc. 

 

Forskningskommunikation, medierelationer och nyhetsproduktion 

Arbetet med forskningskommunikation, medierelationer och nyheter är stabilt 

förankrat i såväl högskolelagen (”tredje uppgiften”) som i LiU:s arbete med att nå 

sina strategiska mål. LiU:s strategikarta lyfter mål som: 

 

• bidra till en samhällsutveckling baserad på kunskap, 

• sprida forskning med internationellt genomslag. 

 

Det är områden där forskningskommunikation har en viktig roll att spela. 

Detsamma gäller för rekrytering av nya studenter och medarbetare, såväl nationellt 

som internationellt. Linköpings universitet syns i medierna. Under det senaste året 

har det varit cirka 9 000 nyheter och andra mediehändelser om Linköpings 
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universitet enligt mediebevakningsverktyget Retriever. Det motsvarar ett 

annonsvärde på 310 miljoner kronor på ett år. 

Den centrala presstjänsten utvärderades i slutet av 2017 i en undersökning (PR-

barometern Samhälle) där journalister fått bedöma arbetet med medierelationer vid 

26 myndigheter, universitet och intresseorganisationer i landet. LiU placerar sig 

som nummer två bland samtliga utvärderade både vad gäller generell och aktiv 

kontakt. 

LiU magasin utvärderades 2017-2018 genom en läsarundersökning, 82 procent av 

dem som läser tidningen tycker att den är mycket bra eller ganska bra. 

 

Vid en workshop om olika utvecklingsvägar fördes diskussionerna under ett antal 

teman: Uppdraget; Kanaler och medier för att nå olika målgrupper; Samarbete: 

roller, arbetsprocesser och organisation samt Fokus, återbruk och avslut. 

Workshopen visade på stor samsyn kring uppdraget och hur arbetet bör riktas för 

att få genomslag. 

Följande förslag framkom:  

Organisation och arbetsflöden 

• skapa en gemensam deskfunktion för innehållsproduktion inklusive nyheter 

på KOM. Bidrar till prioritering och fokusering och ger möjlighet att arbeta 

mer samordnat, 

• skapa områdesgrupper av kommunikatörer. Inom teknik, medicin, 

humaniora/samhällsvetenskap/utbildningsvetenskap. Dra nytta av 

kompetens som finns på olika nivåer i organisationen (Twentemodellen), 

• fortsatt central presstjänst. Håll samman den externa mediaservicen, 

• överväg ett råd för forskningskommunikation. Mindre grupp av forskare 

och kommunikatörer som ses ett par gånger per år för att följa upp arbetet 

och dra upp de långsiktiga linjerna framåt. Ger förankring i verksamheten. 

Inriktning 

• ökat fokus – arbeta med färre saker, men mer fokuserat. Planera för längre 

tidsperioder, vara proaktiva, arbeta med teman, ökat fokus på starka 

forskningsprofiler. Projektgrupper med kommunikatörer från olika nivåer, 

• bättre paketering och spridning av innehåll. Samordning mellan olika 

insatser, 

• satsa på återbruk. Bra forskningskommunikation håller länge, 

• öka andelen internationellt innehåll. Koppla även till arbete med 

internationell studentrekrytering, 

• utveckla arbetet med sociala medier. Renodla och rikta arbetet i olika 

kanaler, 

• utveckla arbetet med rörlig bild. Bygg ut infrastrukturen, inklusive en 

filmstudio, 
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• gör rätt saker. Mät, följ upp och utvärdera – och våga ta bort det som inte 

fungerar, 

• återkommande kompetensutveckling. Stärk strategiskt viktiga kompetenser. 

Riktade insatser mot kommunikatörer på olika nivåer, 

• utveckla kommunikationsstödet för forskare och forskargrupper. Ta fram 

gemensamma KOM-erbjudanden för stöd med text, foto, film, webb. Skapa 

enkelt och tydligt kommunikationsstöd på webben för att komma åt ppt-

presentationer, mallar, logotyper m.m. Lätt att hitta sparar tid! 

 

Kanaler och aktiviteter 

• Webb och sociala medier: Satsa på att utveckla forskningswebben – täpp 

igen hål i presentationen av forskningsverksamheter på LiU. Använd sociala 

medier för att skapa intresse och engagemang och för att leda vidare till 

webben. 

• LiU magasin: Når personer med nära LiU-koppling som fungerar som 

ambassadörer för Linköpings universitet. Ta vara på starkt intresse för 

forskning. 

• Event: Populärvetenskapliga veckan mycket framgångsrik – koppla även på 

aktiviteter riktade mot lärare och allmänhet.  

• Förändra inriktning på Forskarfredag – satsa helt på skolbesök av forskare 

(låna en forskare). Föreläsningsserier som Forskning i framkant och 

Strimman – samordna annonsering. 

 

Varumärke 

Att skapa kommunikation som utgår från LiU:s varumärke och stärker bilden av 

LiU som ett sammanhållet universitet är en självklarhet för dem som intervjuats. 

Men i vardagen är det inte alltid praktiskt möjligt eftersom LiU:s kommunikatörer 

har olika förutsättningar beroende på var man är placerad och hur chefer/ledare ser 

på kommunikationens betydelse. 

Den visuella delen av varumärket har fått mycket fokus sedan lanseringen 2015, 

men det visar sig att kunskapen om LiU:s varumärkesplattform (syfte, position och 

löfte) är ojämn. Kommunikatörerna ser sig som budbärare av LiU:s varumärke, 

men känner sig inte helt bekväma i att argumentera och förklara innebörden i 

varumärket.  

LiU:s syfte, att göra människan förmögen att ta sig an samtidens utmaningar, 

förklarar varför man ska arbeta och studera just här. LiU finns till för att bidra till 

den globala samhällsutvecklingen. Det inspirerar och engagerar. Men syftet är inte 

alltid en naturlig utgångspunkt när kommunikativa insatser planeras och 

genomförs eller när övergripande verksamhetsplaner och strategier tas fram inom 
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organisationen. LiU:s kommunikation behöver vara syftesdriven, det vill säga, 

innehåll och budskap ska koppla till LiU:s syfte. 

Följande förslag framkom: 

• för att stärka attraktionskraften för LiU:s arbetsgivarvarumärke behöver 

LiU arbeta mer internt för att medarbetare och studenter ska känna en 

stolthet och vilja vara goda ambassadörer för LiU. Idag saknas en 

organisation och struktur för internkommunikation och därför föreslås en 

sådan verksamhet vid KOM, 

• LiU:s kommunikatörer har olika kompetenser och olika förutsättningar att 

genomföra sitt arbete. Flera kommunikatörer menar att förväntningarna på 

dem är för höga. Istället föreslås att expertgrupper bildas, för att på så sätt 

nyttja kommunikatörernas specialiteter på bästa sätt, 

• tydliga strategier och mål för LiU:s kommunikation. Som stöd för 

kommunikationsarbetet vid LiU har KOM arbetat fram en rad 

verktyg/riktlinjer (kommunikationspolicy, varumärkesstrategi, 

budskapsplattform, bildspråk, grafisk profil etc.). Men i verksamheten finns 

behov av stöd och kontinuerlig kompetensutveckling för att använda 

verktygen, 

• beställa, producera och sprida. Idag kan alla i organisationen vända sig till 

upphandlad produktionsbyrå och köpa kommunikationstjänster. I 

verksamheten finns både vana och ovana kommunikationsköpare. 

Förankringsprocesser blir långa då beställaren ofta inte har mandat att ta 

beslut själv. Ett förslag är att KOM inrättar en funktion som blir ett stöd vid 

externa beställningar (brief) och kan se till att innehållet i 

kommunikationen utgår från LiU:s varumärke, 

• organisera KOM som en byrå, dit man kan vända sig med sitt 

kommunikationsbehov för att få experthjälp. KOM kan då se till att sprida 

och anpassa innehållet/produktionen i rätt kanaler och målgrupper, 

• öka samarbetet men behåll en distribuerad organisation. För att utveckla 

samarbetet, skapa gemenskap och tillhörighet måste kommunikatörerna 

arbeta närmare varandra, 

• ett annat förslag är att den bästa kommunikationsorganisationen skapas 

genom att alla kommunikatörer samlas centralt vid KOM, 

• en strategisk gruppering bildas på KOM, som tillsammans med KOM:s 

ledning ansvarar för att utveckla LiU:s strategiska kommunikation internt 

och externt, nationellt och internationellt, samt sätter upp mål och bidrar 

till att inspirera och skapa syftesdriven kommunikation. Ytterligare 

grupperingar bildas utifrån specialistområden och beroende på vad för 

innehåll som ska kommuniceras/produceras skapas team som kan lösa 

uppdraget, 

• kommunikationsstrateger behöver även finnas knutna till 

kärnverksamheten, men de ska vara anställda på KOM. Strategerna ingår i 
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institutionernas ledningsgrupper för att på så sätt garantera att den 

kommunikativa aspekten finns med tidigt i verksamhetsplanering och 

stämmer med LiU:s övergripande kommunikationsstrategi och varumärke, 

• kommunikation som stärker LiU:s varumärke bör finansieras av KOM. 

 

Förslag till effektivare kommunikationsarbete vid LiU 

Utredningens arbete bekräftar vad som framkommit vid tidigare genomlysningar av 

kommunikationsområdet vid LiU. Det är otydligt i organisationen hur uppdragen 

ser ut och vilka mandat som finns, på samtliga nivåer. Kommunikation har i vissa 

delar generellt låg status i organisationen och dialogen mellan de olika nivåerna 

uppfattas ibland som dålig. Långt ifrån alla har planer eller strategier för arbetet 

vilket leder till att kommunikatörerna i vissa fall själva får utforma sina uppdrag i 

avsaknad av intresse och ledning från chefen. Ett resultat av otydliga uppdrag och 

brist på formella kanaler är att många möten krävs och många frågor fastnar när 

ingen ”kan bestämma och fatta beslut”. 

Avsaknad av årsplaner, mål och strategier och dålig samverkan vid planering av 

kommunikationsinsatser leder också till otydlighet i vad som är prioriterat och 

viktigt. Inte sällan upprepas insatser utan att utvärderas. Beställningar sker ibland 

informellt utan överblick och prioritering. Det leder till otydliga beställningar och 

att byråerna själva formulerar sina uppdrag. 

 

Otydlighet i beställningsprocessen leder till extra kostnader och mer arbetstid både 

internt och hos byråerna. Projekten blir svåra att styra utan struktur. Långa 

ledtider, som genereras genom långa förankringsprocesser leder också till ökade 

kostnader. Ibland läggs projekt ner på grund av avsaknad av beslut, vilket också 

leder till kostnader som inte lett till resultat. 

 

Otydlighet, avsaknad av beslut och brist på styrning i projekten leder också till 

svårigheter att följa upp insatserna. Den ekonomiska redovisningen gör det svårt att 

följa upp de samlade kostnaderna för kommunikation. 

 

En gemensam organisation där resurser och kompetens samlas, med tydlig 

förankring i verksamheterna skulle korta ledtider och ge en mer kraftfull  

kommunikation både internt och externt och säkerställa att resurser används 

kostnadseffektivt. En enhetligare kommunikation från LiU stärker 

konkurrenskraften genom att stärka attraktionskraften i vårt varumärke. En 

gemensam organisation skulle också ge en ökad flexibilitet att kraftsamla vid behov, 

att kompetenser kommer hela LiU till godo, samt öka möjligheter till att 

kompetensväxla vid pensionsavgångar eller förändringar i personalstatus. 
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Under de senaste åren har flera universitet och högskolor samordnat 

kommunikationsfunktionerna till en gemensam organisation, för att effektivisera 

och öka kvaliteten. 

 

En målbild: 

• Öka kvaliteten på marknadsföring och kommunikation genom 

gemensamma strategier och styrning mot uppsatta mål. 

• Tydligare mandat, roller och mål för att öka effekten av insatserna 

• Kombinera kompetenser med gemensamt ansvar, för att minska 

tidsåtgång och bättre utnyttja ekonomiska resurser. 

• Utveckla kommunikatörens strategiska roll. 

 

En framgångsmodell 

Redan idag har KOM ett system där kommunikatörer anställs på KOM men arbetar 

i verksamheten som interna konsulter. Det innebär att KOM har personalansvar och 

svarar för kompetensutveckling. Medarbetaren tar veckovis del av utvecklingen och 

händelser inom kommunikationsområdet på KOM. Modellen är uppskattad av de 

som använder den. Med den här modellen har KOM kommit närmare 

verksamheterna och informationen har fått ett bättre flöde mellan KOM och 

institution/avdelningar. 

Detta system kan stå modell för hela organisationen. En anställning centralt på 

KOM, men kommunikatörerna arbetar distribuerat i verksamheterna. Med 

gemensamma planer, strategier, mål och prioriteringar skulle vi bättre kunna fånga 

upp kärnverksamheternas behov, idéer och förslag och på så sätt jobba 

verksamhetsnära. Genom att göra detta får samtliga kommunikatörer på LiU 

samma möjlighet till kompetensutveckling. 

Utifrån nuläget innebär det att samtliga institutioner skulle övergå till modellen 

som innebär konsultköp av KOM. Idag köper sju institutioner kommunikationsstöd, 

vi föreslår att samtliga institutioner på sikt övergår till denna modell. 

 

Konsultmodellen kan användas också när det gäller fakulteterna, där arbetet 

inriktas på strategisk marknadskommunikation och operativt kommunikativt stöd, 

utifrån fakulteternas definierade behov. En liknande modell har blivit framgångsrik 

på Twente University. Det skulle innebära att anställningen flyttas till KOM, men 

man arbetar ute på sin fakultet större delen av tiden. Vi bedömer på sikt att detta 

kan leda till effektiviseringar och kvalitetshöjning. Redan idag arbetar KOM och 

fakulteterna främst med rekrytering och forskningskommunikation med många 

gemensamma kontaktytor och skärningspunkter. Man skulle omedelbart få till en 

effektivisering i form av att möten och forum kan reduceras vilket frigör arbetstid 

till olika projekt för att driva verksamheten framåt. 
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Att sammanföra kompetenser till en och samma organisation kommer på sikt att 

leda till en kvalitetshöjning i kommunikationen och marknadsföringen för LiU, då 

strategier, planer och mål blir gemensamma. På fakulteter och institutioner finns 

kunskaper och kompetens som bättre kan tillgodogöras för hela LiU i en gemensam 

organisation. 

Om medarbetare inom kommunikation och marknad tillhör samma organisation 

blir det en organisation som har kontakt med institutionerna vilket klargör för dem 

vart de ska vända sig. Idag är detta oklart. Därmed missar LiU en viktig intern källa 

för att till exempel stärka studentrekryteringen. Information inom hela LiU skulle 

bättre nå fram till institutioner. 

Idag sker suboptimering av ekonomiska resurser, men på sikt kan nya arbetssätt 

leda till bättre utnyttjande av de gemensamma ekonomiska resurserna.  

För att genomföra detta bör en djupare översyn göras över vad som ska utföras och 

rollen som kommunikatör renodlas. Många kommunikatörer i organisationen 

vittnar om att man ofta används till uppgifter som inte kräver den kompetens 

kommunikatören har. En värdering bör göras utifrån: 

 

• värdeskapande (görs löpande),  

• visst värde (görs i mindre utsträckning),  

• inget värde (görs inte alls),  

• värdeskapande men inte kommunikation (bör göras, men inte av 

kommunikatören). 

 

Detta kan underlätta för att renodla rollerna och skala bort uppgifter. 

 

Utredningen föreslår också att KOM slår samman SR och ISR. Vi lever i en global 

värld med ett varumärke, därför ger en sammanslagning bättre integrering och 

optimering av resurser. Idag är det tre nivåer inom studentrekrytering – KOM, 

fakultet och institution. För den internationella studentrekryteringen tillkommer 

ytterligare tre avdelningar inom förvaltningen som ska samordna sig (KOM, IO och 

ANT), totalt sett sex delar inom LiU. Vi föreslår därför också att de resurser som 

finns på IO och ANT överförs till KOM.  

 

Internkommunikation  

Utredningen föreslår en ny gruppering kring intern kommunikation. I mötet med 

verksamheten har det framkommit önskemål om att tydligt avgränsa intern 

kommunikation från den externa. Idag arbetar kommunikatörer inom olika delar av 
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UF (IT, HR, SA, KOM och UF kansli) med intern kommunikation men man arbetar 

inte tillsammans. Detta innebär att kommunikationen internt är spretig, delvis utan 

styrning och inte fungerar som ett verktyg för att skapa sammanhållning, 

delaktighet och effektiva arbetsformer. 

Vi står inför ett nytt plattformsbygge med nytt Intranät, både för anställda och 

studenter. På sikt kommer detta att ge stora möjligheter till effektiviseringar, genom 

att information kring stödverksamheten samlas på ett ställe. Det ska vara en plats 

för dokument och information från HR, Ekonomi, IT m.m. Redaktionen arbetar 

som grupp och hjälper varandra med uppdragen. Det ger en flexibilitet om någon är 

frånvarande. 

Vi föreslår också att ansvaret, resurser och kommunikatörstjänsterna för 

Studentwebben flyttar till KOM från SA. Medarbetarna ingår i gruppen Intern 

kommunikation.  

 

Ett samarbete med Didacticum pågår för att samverka kring behovet av filmstudio. 

KOM avstår från att skapa en egen i de nya lokalerna i D-huset. 

 

För LiU-Tryck (se egen utredning kring LiU-Tryck) föreslås flera åtgärder för att 

öka effektiviseringen. Bland annat att etablera en tydlig ”en väg in”-process för all 

beställning av formgivning, tryckning och andra typer av produkter. Detta 

säkerställer att verksamheten enbart använder upphandlade leverantörer och väljer 

de mest kostnadseffektiva alternativen beroende av kundens krav. Vidare föreslås 

en restriktiv hållning vid pensionsavgångar och att undersöka samlokalisering av 

LiU-Tryck till de nya lokalerna i D-huset. 

 

Summering fördelar och nackdelar 

Fördelar:  

• ökad kvalitet när det finns en gemensam plan, strategi, mål, och 

prioriteringar, 

• uppnå ökad samhörighet, få bort upplevelsen av ”vi och dom”, 

• kompetensväxling och kompetensutveckling underlättas i en samlad 

organisation, 

• verksamheten vet vart man ska vända sig, 

• underlättar styrning, mandat, ansvar, ägandeskap samt detta kopplat till 

budget (undviker dubbelarbete), 

• variation i arbetsbelastning kan hanteras, 

• att samtliga kompetenser tillhör en och samma organisation innebär att 

spetskompetens kommer hela LiU till godo, 
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• idag har många kommunikatörer en bred roll och ska göra lite av allt, vi 

behöver få mer spetskompetens inom olika områden, detta kan lättare och 

effektivare uppnås om alla tillhör samma organisation, 

• uppdraget från ledningen kan gå till en avdelning/person vilket tydliggör 

var detta ligger i organisationen, 

• lättare aktivt jobba med alla målgrupper, 

• informationsspridning samt kunskap i organisation underlättas, 

• färre forum och möten för samverkan och dialog. 

 

Nackdelar: 

• den enskilda medarbetaren kan uppleva det splittrat att tillhöra en 

organisation men jobba med annan verksamhet – vem är chef? Detta kan 

lösas genom tydliga ansvarsområden och mandat samt processer,  

• den enskilda medarbetaren kan känna osäkerhet kring hur länge man har 

uppdraget ute i verksamheten, om det är meningsfullt att sätta sig in i 

frågorna. Utöver det var man har sin tillhörighet och sin lojalitet. Detta kan 

lösas genom långsiktiga överenskommelser med uppdragsgivare. I och med 

en större personalgrupp finns det av naturliga skäl en större 

personalomsättning (idag ca 3-5 tjänster per år på KOM) vilket torde dämpa 

oron. 

 

Kompetens/roller 

Följande kompetenser behöver tillgodoses inom den nya organisationen: 

• kompetens om LiU:s utbildning, forskning och samverkan, 

• varumärkeskompetens, 

• processledare, projektledare, 

• kommunikatörer – specialister och generalister, 

• uppföljning, analys. 

 

Möjliga besparingar med valda arbetssätt 

Inom KOM-området finns minst tio pensionsavgångar de närmaste fem åren, vilket 

ger möjlighet till både kompetensväxling och besparingar. 

Effektivisering kan ske genom: 

• Med gemensam organisation som arbetar distribuerat ut i 

verksamheterna kommer effektiviseringar lättare kunna genomföras 

• besparing i arbetstid när det blir färre möten, 

• ökad kvalitet genom att samla resurser för kommunikations- och 

marknadsföringsinsatser, kan också ge besparing, 

• avskaffa dubbelarbete ger tidsbesparing – XX tjänster, 
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• samordning av studentinformation, och ingångsansvar på webben XX 

tjänster, 

• skapa en gruppering med ansvar för interninformation – på sikt när 

intranät är klart - XX tjänster, 

• en väg in för produktion, formgivning, beställning och tryck – minskade 

kostnader för verksamheten genom effektivare beställningar, och 

billigare tryck, 

• mer hjälp till självhjälp genom framtagande av mallar till beställare i 

verksamheten ger på sikt en besparing av formgivningstjänster. 

 

(”XX” anger att utredningen inte haft tid att fullt ut beräkna vilka tjänsteutrymmen 

som kan komma att påverkas.) 

Förslag till tidplan 

Det är önskvärt vid större förändring att det sker relativt snabbt. Men med tanke på 

alla olika utredningar som pågår kan det innebära att det inte är möjligt att 

genomföra föreslagen omorganisation av kommunikationsarbetet vid LiU i den takt 

som vore optimalt. 

Följande tidplan skulle vara möjlig: 

− Under första halvåret 2019 planera för övergång till ny organisation, genom 

att definiera roller, behov och uppdrag. 

− Genomförande andra halvåret av 2019. 

− Avvägande i samband med övriga organisationsförslag inom HR, Ekonomi, 

Internationalisering och SA. 
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Bilagor 

 

1. Workshop Studentrekrytering, nationell och internationell 

2. Forskningskommunikation, mediarelationer och nyhetsproduktion 

3. Webbpublicering – extern och intern 

4. Varumärkesarbete, annonsering och marknadsföring, nationellt 

internationellt 
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Bilaga 1 

Workshop Studentrekrytering, nationell och internationell 

 

Ansvarig: Margareta Alfredsson 

Workshop och intervjuer 

 

Nationell studentrekrytering 

 

Deltagare:  

Gunilla Arnell, kommunikatör Utbildningsvetenskap 

Johan Jäger, kommunikatör Medicinska fakulteten 

Christos Antonopoulos, kommunikatör Filosofiska fakulteten  

Ann-Kristin Järrendahl, kommunikatör Tekniska fakulteten 

Gunilla Christiansen, studievägledare, IKK  

Ann-Christine ”Titti” Josefsson, studievägledare Medicinska fakulteten, sjuk/deltog ej 

Sara Råsberg, kommunikatör KOM 

Emma Sandelius, kommunikatör KOM 

Isaac Holst, kommunikatör KOM 

Eva Lena Rodriguez, kommunikatör KOM  

Caroline Westroos, varumärkesansvarig KOM  

Margareta Alfredson, enhetschef Marknadsenheten/KOM 

Katarina Hjertonsson, samtalsledare, Futurniture 

Lena Bernström, jobbar med utredaren Marianne Granfelt samt är ett stöd till UDL 

(universitetsdirektörens ledningsgrupp) 

 

Internationell studentrekrytering 

 
Deltagare: 

Johanna Gistvik, kundtjänsten Internationella enheten  

Cecilia Johansson, Antagningen  

Christos Antonopoulos, kommunikatör Filosofiska fakulteten 

Lena Örnestrand, koordinator, Utbildningsvetenskap 

Jonathan Pakvis, kommunikatör Tekniska fakulteten, sjuk/deltog ej 

Eva Lena Rodriguez, kommunikatör KOM  

Therese Winder, kommunikatör KOM  
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Sara Råsberg, kommunikatör KOM  

Caroline Westroos, varumärkesansvarig KOM  

Margareta Alfredson, enhetschef Marknadsenheten/KOM 

Katarina Hjertonsson, samtalsledare, Futurniture 

Lena Bernström, jobbar med utredaren Marianne Granfelt samt är ett stöd till UDL 

(universitetsdirektörens ledningsgrupp) 

 

Intervjuer: 

Marina Geijer, projektledare ”En väg in”/Infocenter, SA 

Helena Herbertsson, utbildningsledare och prodekan, grundutbildning, Tekniska 

fakulteten 

Gunilla Christiansen, studievägledare Institutionen för kultur och kommunikation, 

IKK  

Ann-Christine ”Titti” Josefsson, studievägledare Medicinska fakulteten 

 

Skriftlig input 

Kerstin Hawkins, enhetschef för Studentenheten vid Medicinska fakulteten  

Johan Jäger, kommunikatör Medicinska fakulteten 

Kristin Tell, utbildningsledare Filosofiska fakulteten 

 

Frågeställningar gemensamma för alla ovan 

1. Beskriva önskat framtida arbetssätt inom området 

a. Mål: en robust organisation som kan hantera variationer i 

arbetsbelastning och vara flexibel då särskilt krävande situationer 

uppstår 

2. Verksamhetsområden/roller/kompetenser som krävs för detta arbetssätt  

3. Fördelar och nackdelar/risker med de valda arbetssätten 

a. Ge förslag till hur minimera och hantera riskerna  

4. Hur utförs valt arbetssätt bäst – centraliserat eller decentraliserat 

 

Benchmark 

Uppsala universitet, Joachim Ekström 

University of Twente, Nederländerna, studiebesök av flera medarbetare från 

Kommunikations- och marknadsavdelningen 
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Bilaga 2: 

Forskningskommunikation, mediarelationer och nyhetsproduktion 

 

Ansvarig: Lennart Falklöf 

Workshop och intervjuer 

 

Workshop om forskningskommunikation och nyheter, 9 oktober 2018 

 

Program 

Följande punkter togs upp: 

− Var står vi idag – aktiviteter och siffror 

− Uppdraget – hur bidrar vi till en samhällsutveckling baserad på kunskap? 

Och sprider forskning med internationellt genomslag? 

− Kanaler och medier för olika målgrupper 

− Hur arbetar vi med nyheter och mediakontakter idag? 

− Samarbete – roller, arbetsprocesser, organisation 

− Fokus, återbruk och avslut 

 

Deltagare: 

Elin Adolfsson, IBL  även enskild intervju 

Jenny Ahlgren, FFK  även enskild intervju 

Therese Ekstrand Amaya, KOM 

Lennart Falklöf, KOM 

Helena Jalkner, KOM 

Ann-Kristine Järrendahl, TFK  även enskild intervju 

Maria Karlberg, KOM 

Lejla Kronbäck, IFM 

Karin Söderlund Leifler, KOM 

Sara Läthén, KOM 

Patrick Moreau-Raquin, KFU  även enskild intervju 

Gunilla Pravitz, KOM 

Monica Westman Svenselius, KOM 

Mikael Sönne, IEI  även enskild intervju 

Anna Valentinsson, KOM/CKS  även enskild intervju 

Daniel Windre. MFK  även enskild intervju 
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Emma Busk Winquist, IMH  även enskild intervju 

Karl Öfverström, KOM/ISY/IDA 

Kristin Krantz, Biblioteket  enskilt möte (deltog inte i workshop) 
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Bilaga 3 

Webbpublicering – extern och intern 

 

Ansvarig: Anna Björk 

Workshop och djupintervjuer 

 

Deltagare: 

Johan Jäger, Medicinska fakulteten 

Anna Bäcklin Lindén, Filosofiska fakulteten 

Patrick Moreau-Raquin, Utbildningsvetenskap 

Jonathan Pakvis, Tekniska fakulteten 

Håkan Andersson, Biblioteket 

Marie Magnefjord, IEI 

Emma Busk Winquist, IMH 

Karl Öfverström, ISY & IDA 

Inger Lindell, FFK 

Charlotte Perhammar, Studentwebben/SA 

Elisabet Wahrby, Insidan/KOM 

Monica Westman Svenselius, KE/KOM 

Ulrika Åstrand, Internationella avdelningen 

Sara Glaas, ingångsansvarig Samverkan/KOM 

Talitha Engström, ME/KOM 

Charlotta Wångblad, WE/KOM 

Andreas Engmark, WE/KOM 

Fredrik Ivarsson, WE/KOM 

Sussanne Larsson, WE/KOM 
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Bilaga 4  

 

Varumärkesarbete, annonsering och marknadsföring, nationellt internationellt 

 

Ansvarig: Caroline Westroos 

Enskilda intervjuer 

 

 

Deltagare: 

Sara Glaas, kommunikationsansvarig LiU Innovation 

Jenny Ahlgren, kommunikatör Filosofiska fakulteten 

Ann-Kristine Järrendahl, kommunikatör Tekniska fakulteten 

Johan Jäger, kommunikatör Medicinska fakulteten  

Linda Fredriksson, kommunikatör ISV 

John Karlsson, kommunikatör ISV  

Åsa Borg, kommunikatör UF  

Karin Linhart, kommunikatör KOM, IKK och LIU IT  

Marie Magnefjord, kommunikatör IEI  

Teiksma Buseva, kommunikatör IEI  

Mikael Sönne, kommunikatör IEI, Helix, CARER  

Maria Karlberg, kommunikatör KOM  

Jenny Widén, kommunikatör KOM  

Aferdita Arnryd, kommunikatör KOM  

Emma Sandelius, kommunikatör KOM  

Katarina Hjertonson, produktionsbyrå Futurniture 
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1. Inledning 

Enligt Linköpings universitets strategikarta ska universitetet vara ett universitet 
med ”internationell lyskraft”. Vi ska vara nytänkande, gränsöverskridande, 
resultatorienterade och konkurrensmedvetna. Vi ska skapa, sprida och nyttiggöra 
kunskap, skapa och sprida forskningsresultat med internationell genomslagskraft 

samt attrahera och examinera eftertraktade studenter och doktorer för ett hållbart 
samhälle i en föränderlig värld. Därutöver ska vi ha ett ändamålsenligt 
verksamhetsstöd och ska ha förmåga att generera, prioritera och omfördela 

resurser.  

Från ett perspektiv utifrån organiseringen av LiU:s internationaliseringsarbete, bör 

ovanstående betyda att LiU:s internationaliseringsarbete bör organiseras på ett sätt 
så att lärosätet når strategikartans vision ”internationell lyskraft”, hanterar en 
ökande såväl nationell som internationell konkurrens och bidrar såväl till ett 

hållbart samhälle som till att sprida och nyttiggör kunskap, nationellt och 
internationellt. Vi ska inom vårt internationaliseringsarbete agera nytänkande och 
gränsöverskridande i syfte att uppnå resultat. 

Vår omvärld förändras ständigt, men i den tid vi lever i, troligtvis snabbare än 

någonsin. Därmed finns all anledning att se över organiseringen av 
internationaliseringsverksamheten inom LiU för att säkerställa att den har 
kapacitet att möta de krav (och möjligheter!) en snabbt föränderlig omvärld ställer 
på dagens lärosäten. 

Den nyligen presenterade internationaliseringsutredningen ”En strategisk agenda 

för internationalisering” föreslår en vision för internationaliseringen av universitet 

och högskolor: 

Sverige ska vara en av de mest attraktiva, internationella 

kunskapsnationerna med världsledande kvalitet på utbildningen och 

forskningen.  

Internationell förståelse och interkulturell kompetens ska utgöra en 

självklar och integrerad del inom utbildning och forskning.  

Lärosätenas internationaliseringsarbete förutsätter konstruktiv 

samverkan med det omgivande samhället och effektiv samordning 

mellan myndigheter i syfte att lösa nationella och globala 

utmaningar. 

Utredningen föreslår också ett antal mål  

1. Internationalisering präglar styrningen av och vid universitet och högskolor. 

2. Sverige har hög attraktionskraft som studie- och kunskapsnation.  

3. Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin 

internationella förståelse eller interkulturella kompetens.  

4. De anställda vid universitet och högskolor, inklusive doktoranderna, har 

god internationell erfarenhet och starka internationella kontaktnät. 
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5. Villkoren för universiteten och högskolorna att öka strategiskt 

internationellt samarbete och samverkan är goda.  

6. Universitetens och högskolornas möjligheter att bidra till global utveckling 

och till att lösa globala samhällsutmaningar är goda.  

7. Myndighetsstödet för internationalisering av universitet och högskolor är 

anpassat efter lärosätenas behov.  

8. System för uppföljning och utvärdering av internationalisering är 

väletablerade. 

 

LiU:s internationaliseringsarbete är i dagsläget på många sätt mycket lyckat. Vi har 
forskning i värdsklass och en stark internationell synlighet inom flera av våra 
forskningsområden. Vi har också ett välutvecklat studentutbyte såväl inom som 

utom Europa med en bättre balans mellan inresande och utresande studenter än de 
flesta svenska lärosäten kan uppvisa. En utmaning i LiU:s 
internationaliseringsarbete är dock samordningen mellan olika 

internationaliseringsinitiativ. 

Inom ramen för effektiviseringsutredningen avseende LiU:s verksamhetsstöd för 
internationalisering har arbetet genomförts med utgångspunkt i frågeställningen 
hur ett verksamhetsstöd skulle kunna se ut som på ett effektivt sätt stöttar 
kärnverksamhetens såväl lokalt som LiU-övergripande och nationellt satta 

internationaliseringsmål. Avgörande har varit att inom detta arbete höja blicken och 
att i största möjliga mån utgå från en helhetssyn på internationalisering, dvs att inte 
utgå från befintliga ”stuprör”. Arbetsgruppen inom internationaliseringsområdet 

behövde därför ha en så bred representation som möjligt och sattes samman utifrån 
kravet att följande skulle tillgodoses: 

• Representation från samtliga fyra fakulteter 

• Institutionsrepresentation 

• Representation från olika funktioner berörda av 
internationaliseringsarbetet 

• Representation från olika delområden inom internationaliseringsområdet 

 
I arbetsgruppen som letts av internationaliseringsdirektören har ingått: 

• Karin Gibson, enhetschef Internationella enheten, IFSA 

• Helena Herbertsson, Prodekan för utbildning, Tekfak 

• Veronica Brodén Gyberg, Teamleader internationell samverkan, 
Samverkansenheten, IFSA 

• Margareta Alfredsson, enhetschef Marknadsenheten, KOM 

• Kristin Tell, Utbildningsledare, Filfak 

• Lena Örnestrand, Fakultetskoordinator 

• Kerstin Hawkins, Avdelningschef, Studentavdelningen, Medfak 

• Cecilia Johansson, Samordnare, Antagningen, Studentavdelningen 

• Mattias Severin, Prefekt, IFM 
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Helena Iacobaeus, Internationella enheten, IFSA, har agerat sekreterare för 
arbetsgruppen och under de workshops som arrangerats inom ramen för arbetet 

med effektiviseringsutredningen. 

Existerande grupper och nätverk inom internationaliseringsområdet har nyttjats 
som referensgrupper. Av dessa poängteras särskilt: 

• Samordningsgruppen för internationaliseringsfrågor inom utbildningen, 
SIU 

• Prodekangruppen för internationaliseringsfrågor 

• International Relations Team, IRT 

• Network for international Staff Support, NISS 

Arbetsgruppen, som av kommunikationsskäl tilldelats namnet ”ELISA” 

(Effektivisering av LiU:s InternationaliseringsStöd – Arbetsgrupp) har träffats 
under fem tvåtimmarspass under perioden 4 september till den 9 november. 
Ytterligare fyra möten har under samma period genomförts mellan 
internationaliseringsdirektören och deltagare i ELISA som haft förhinder att delta i 

något av de ordinarie arbetsgruppsmötena. 

ELISA har i sitt arbete utgått från målsättningen att lägga fram ett förslag på ett 
verksamhetsstöd som, utöver de kriterier som fastställs i uppdraget från utredaren, 
motsvarar de krav som ställs genom LiU:s övergripande strategier samt de som 

kommer att ställas på svenska lärosäten då en ny nationell 
internationaliseringsstrategi införs. Därutöver har arbetet utgått från målet att 
LiU:s internationaliseringsverksamhet utvecklas och drivs av strävan efter höjd 
kvalitet. 

Uppdraget till deltagarna i ELISA har varit att arbeta utifrån ett LiU-perspektiv, dvs 

att deltagarna i arbetsgruppen inte ska representera sina olika organisatoriska 
enheter i detta arbete. 

Utöver arbetet i ELISA, har två workshopar, en heldags den 28 september och en 
halvdags den 26 oktober, genomförts med samordningsgruppen för 

internationaliseringsfrågor inom utbildningen, SIU. Då SIU är en öppen grupp som 
välkomnar deltagande från LiU:s samlade internationalisering av utbildningen, har 
deltagare i dessa workshopar har varit brett. Bl a har internationella koordinatorer 
från såväl fakultet som UF, prodekaner för utbildning, kanslichefer, 

kommunikatörer, utbildningsledare, representanter för antagningen, m.fl. deltagit 
under de två workshoparna. 

Från utredningen har Lena Bernström deltagit i de båda SIU-workshoparna samt i 
det avslutande ELISA-mötet den 9 november. 

Effektiviseringsutredningen var huvudpunkt på agendan under mötet den 15 

oktober i samordningsnätverket för frågor gällande stöd till internationellt 
rekryterad personal vid LiU, Network for international Staff Support, NISS. 

Effektiviseringsutredningen har också tagits upp under höstens möten i 
”International Relations Team, IRT”, dvs den grupp som samlar teamledare för 
fakulteternas internationella kanslier tillsammans med representanter från UF:s 

internationella enhet. 
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2. Framtida arbetssätt 

2.1. Områden med behov av internationellt verksamhetsstöd 

Inom ramen för effektiviseringsutredningen avseende LiU:s verksamhetsstöd för 

internationalisering har, som nämnts ovan, arbetet genomförts med utgångspunkt i 
frågeställningen hur ett verksamhetsstöd skulle kunna se ut som på ett effektivt sätt 
stöttar kärnverksamhetens såväl lokalt som LiU-övergripande och nationellt satta 

internationaliseringsmål. 

Då väl genomförd internationalisering genomsyrar lärosätets samlade verksamhet, 
dvs såväl utbildning, forskning och samverkan som ledning och verksamhetsstöd, är 

en inledande utmaning i ett arbete med att effektivisera verksamhetsstödet inom 
internationaliseringsområdet att i sig identifiera vilka verksamheter och processer 

som bör kategoriseras inom denna verksamhet. Ingår t ex det arbete som genomförs 
av utbildningsledare för program på engelska, hantering av tillgodoräknande av 
utlandsstudier, det stöd som ges till ansökningar externfinansiering för 

internationella forsknings- och/eller utbildningssamarbeten, antagning av 
internationella studenter, rekrytering av internationella studenter, rekrytering av 
internationella forskare m.m. i det internationella verksamhetsstödet? 

För att göra det möjligt att komma vidare i arbetet med att skapa ett relevant 
verksamhetsstöd inom internationalisering, fann arbetsgruppen ”ELISA” det 

nödvändigt att inleda arbetet med att definiera övergripande områden inom vilka 
det finns ett behov av verksamhetsstöd för internationalisering. Kortfattat 
identifierades följande områden: 

 

2.1.1. Stöd till samarbeten 

I detta område, som troligtvis bör vara det bredaste, mest innehållsrikaste och 
möjligen mest resurskrävande, ingår stöd till internationalisering genom samarbete 
med extern part, exempelvis genom samarbetsprogram såsom t ex Erasmus, olika 

former av forsknings-, utbildnings- och/eller samverkansaktiviteter reglerade 
genom bilaterala samarbetsavtal, kapacitetsbyggnadsprojekt, nätverkssamarbeten, 
strategiska geografiska satsningar, m.m. Området infattar stöd till samarbeten inom 
såväl utbildning som forskning och samverkan. Stödet kan t ex innefatta stöd till 

samarbetsutveckling, till utveckling och koordinering av projektansökningar, 
projektrapportering och projektledning, utveckling och implementering av 
samarbetsformer och samarbetsmodeller, stöd till internt erfarenhetsutbyte, 

koordinering av besök, delegationsresor, workshops, seminarier, m.m. I området 

ingår även all avtalshantering, dvs framtagande av beslutsunderlag, diarieföring 
m.m., inom ramen för internationellt samarbete. 
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2.1.2. Stöd till internationellt och interkulturellt lärande inom utbildningen 

I detta område avses internationaliseringen av utbildningen som sådan, dvs de 
aktiviteter som har som mål att tillgodose att utbildningen vid LiU ger LiU:s 
studenter internationella och interkulturella kunskaper, färdigheter och 
erfarenheter. Det kan exempelvis röra sig om att inrätta så kallade 

”mobilitetsfönster” i utbildningarna, att inkludera globala perspektiv på den 
aktuella utbildningens ämnesområden, att aktivt nyttja en mångkulturell 
studentgrupp m.m. Stödet kan här t ex innefatta koordinering av 

erfarenhetsutbyten kring goda exempel på modeller för ett ökat internationellt och 
interkulturellt lärande inom utbildningen samt stöd till kompetensutveckling för 
lärare inom internationalisering och interkulturell kommunikation. 

 

2.1.3. Stöd till internationellt och interkulturellt lärande utanför klassrummet 

Likt området ovan avses här aktiviteter som har som mål att öka det internationella 
och interkulturella lärandet, men utanför undervisningssituationen. Aktiviteter som 
kan genomföras inom området kan röra sig om fadderverksamhet, föreläsningar 
med internationellt inbjudna gäster och/eller på internationellt tema, diverse events 

och sammankomster som ”International Days”, ”International Fika”, m.m. 

 

2.1.4. Handläggning 

Detta område omfattar den studieadministration som ingår i 
internationaliseringsområdet. Här avses framför allt den studieadministration som 

genomförs inom studentutbytesverksamheten, dvs utlysning av utbytesplatser, 
nominering till och tilldelning av utbytesplatser för utresande utbytesstudenter, 
studievägledning och stöd till utformning av så kallade ”learning agreements”, 
tillgodoräknande av utlandsstudier, stipendiefördelning och utbetalningar, 

antagning och kursregistrering gällande inresande utbytesstudenter, 
kommunikation med partneruniversitet kring utbytesstudier, m.m. 

 

2.1.5. Mottagning och stöd 

I området ingår de aktiviteter som genomförs i syfte att internationellt rekryterad 

personal samt till internationella studenter ska ges samma förutsättningar som 
svenska motsvarande grupper till att klara sitt arbete och sina studier. Stödet inom 
detta område innefattar t ex informationsinsatser gällande rättigheter och 

skyldigheter som anställd respektive student vid ett svenskt lärosäte, kontakter med 
andra myndigheter såsom migrationsverket och skatteverket, bostadsförmedling, 
m.m. Stödet skulle även kunna innefatta vissa riktade insatser såsom t ex 
kurser/seminarier i studieteknik för internationella studenter. Området innefattar 

det stöd som ges under hela studie- eller anställningstiden. 
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2.1.6. Rekrytering 

Diskussionerna under såväl arbetsgruppsmöten som workshopar kring området 
”internationell rekrytering” har visat på ett tydligt behov av klargörande av ägarskap 
i frågan. Som ett första steg mot ett dylikt klargörande, ställde arbetsgruppen 
”ELISA” samman en första bruttolista av vad som skulle kunna tänkas ingå i 

området rekrytering inom internationaliseringsområdet. Denna lista kom att 
omfatta rekrytering av utbytesstudenter, rekrytering av så kallade ”free movers”, 
dvs studenter som söker sig till LiU på egen hand utanför samarbete med ett 

utländskt universitet, rekrytering av studieavgiftsfinansierade studenter som 
rekryteras via samarbetsavtal och slutligen rekrytering av internationella forskare, 
lärare och doktorander. 

Vad gäller rekrytering av internationella forskare, lärare och doktorander, gjordes 
bedömningen att denna verksamhet bör ingå i HR-området, med undantag av 

mobilitetsverksamhet inom ramen för samarbeten som bör ingå i 
internationaliseringsområdet. 

Den internationella studentrekryteringen är ett område som utretts såväl inom 
internationaliseringsutredningen som inom utredningen avseende 

kommunikationsområdet. En överhöring mellan utredningarna har säkerställts bl a 
genom att enhetschefen för Marknadsenheten inom Kommunikationsavdelningen 
deltagit i internationaliseringsutredningens arbetsgrupp och workshopar. Båda 
utredningarna har kommit till samma slutledning gällande hur uppdelningen av 

ägandeskapet av området internationell studentrekrytering bör fördelas mellan 
internationaliserings- respektive kommunikationsområdet. 

De båda utredningarna föreslår att den studentrekrytering som ska ingå i 

internationaliseringsverksamheten, ska avse insatser för rekrytering av gruppen 

internationella utbytesstudenter samt internationella studieavgiftsfinansierade 
studenter som rekryteras via samarbetsavtal. Även verksamheten inom 
Sommarakademin ska ingå här. Rekrytering av övriga internationella studenter, dvs 
s k ”free movers”, bedöms höra hemma inom kommunikationsområdet tillsammans 

med rekrytering av svenska studenter1.  

Utöver områdena ovan, har två områden identifierats som kännetecknas av att de 
bör ingå i och/eller spänner över samtliga av områdena ovan.  

 

2.1.7. Ledning och strategiskt arbete 

Här ingår formulering och förankring av mål samt formulering, förankring och 

implementering av strategier liksom framtagande och ledning av övergripande 

processer inklusive processer för uppföljning. 

                                                           

 

 
1 Free mover-rekryteringen hamnar därför i detta förslag i området ”Reguljära 
stödfunktioner” (se bild 1). 
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2.1.8. Områdesövergripande verksamhetsstöd inom internationalisering 

I detta område ingår uppföljning- och utvärderingsverksamhet inom samtliga 
områden samt omvärldsbevakning. 

 

2.1.9. Reguljära stödfunktioner 

Då, som nämnts ovan, väl genomförd internationalisering ska genomsyra all 
verksamhet vid lärosätet innebär det en svårighet att dra tydliga gränser mellan vad 

som kan kategoriseras som verksamhetsstöd och vad som bör definieras som 

tillhörande kärnverksamheten inom internationaliseringsarbetet. En ytterligare 
utmaning finns i att identifiera vilka delar av verksamhetsstödet som ingår i det för 

internationaliseringsarbetet specifika stödet och vilket som bör kategoriseras som 
övrigt verksamhetsstöd, förvisso ”genomsyrat” av internationalisering. 

För att tydliggöra behovet av gränsdragning mellan det för 
internationaliseringsarbetet specifika stödet och övrigt verksamhetsstöd, lyfts även 
ett område utanför internationaliseringens verksamhetsstöd fram i detta 

sammanhang, här kallat ”reguljära stödfunktioner”. I denna beskrivning ingår allt 
icke-specifikt internationaliseringsstöd, dvs ekonomi, HR, kommunikation, 
rekrytering, antagning, m.m. som i något avseende kommer i kontakt med eller 

riktas mot en internationell målgrupp. 

 

Bilden nedan är en illustration av de ovan beskrivna områdena. 

 

Bild 1 
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2.2. Gemensam respektive verksamhetsnära hantering 

Arbetet med effektiviseringsutredningen av verksamhetsstödet inom 

internationaliseringsområdet har hittills, förutom ovan beskrivna 
områdesfördelning, resulterat i en första grov skiss på, per område, en fördelning av 
verksamhet som skulle kunna hanteras gemensamt å ena sidan och verksamhet som 

bör hanteras verksamhetsnära å den andra. 

Ett av områdena, dvs området kallat ”handläggning”, har lagts åt sidan inom denna 

första fas av arbetet. Anledningarna till detta beskrivs under rubriken 
”Handläggning” nedan. Då området ”Områdesövergripande verksamhetsstöd inom 

internationaliseringsområdet” per definition ska spänna över all verksamhet och 

därmed ingå i samtliga såväl gemensamma och verksamhetsnära aktiviteter nedan, 
tas inte området upp under en egen rubrik. Inte heller området ”Reguljära 
stödfunktioner” som i någon mån innefattar LiU:s övriga samlade verksamhetsstöd, 

tas av förklarliga skäl upp i redogörelsen nedan. 

 

2.2.1. Stöd till samarbeten 

Verksamhet som skulle kunna hanteras gemensamt inom detta område innefattar 
visst stöd till samarbetsutveckling, stöd till utveckling och koordinering av 
projektansökningar, projektrapportering och projektledning, utveckling och 

implementering av samarbetsformer och samarbetsmodeller, stöd till internt 
erfarenhetsutbyte, koordinering av LiU-övergripande besök, delegationsresor, 

workshops och seminarier. Även avtalshantering, dvs framtagande av 
beslutsunderlag till LiU-övergripande avtal, diarieföring (samtliga avtal) m.m., 

inom ramen för internationellt samarbete skulle kunna hanteras gemensamt. 

Samtliga initiativ till, merparten av utveckling av samt det totala genomförandet av 
internationella samarbeten bör ske verksamhetsnära. Även koordinering av 
verksamhetsspecifika besök, delegationsresor, workshops och seminarier bör ske 

verksamhetsnära. 

 

2.2.2. Stöd till internationellt och interkulturellt lärande inom utbildningen 

Verksamhet som inom det här området skulle kunna hanteras gemensamt är 
begränsat till att framför allt kretsa kring spridning av goda exempel. Det kan t ex 
röra sig om koordinering av erfarenhetsutbyten kring goda exempel på modeller för 

ett ökat internationellt och interkulturellt lärande inom utbildningen. Även stöd till 

kompetensutveckling för lärare inom internationalisering och interkulturell 
kommunikation skulle kunna hanteras gemensamt. 

All övrig verksamhet inom detta område bör genomföras verksamhetsnära. 

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

2018-11-15 
EFFEKTIVISERING AV UNIVERSITETSGEMENSAM VERKSAMHET 

internationaliseringsområdet 
10(13) 

 

 

 
 
 
 

 

2.2.3. Stöd till internationellt och interkulturellt lärande utanför klassrummet 

Merparten av denna verksamhet skulle kunna hanteras gemensamt. Dock bör 

enskilda initiativ inom detta område kunna ske verksamhetsnära. 

 

2.2.4. Handläggning 

Detta område har lagts åt sidan inom denna första fas av arbetet. Det finns flera 
anledningar till detta, där en är att området innefattar studieadministration och att 
det kan vara klokt att se över denna verksamhet parallellt med övrig 

studieadministration vid LiU. En annan är att området kan sägas vara särskilt 
komplext i och med att det styrs av såväl nationella och lokala som olika 

internationella riktlinjer, t ex genom olika utbytesprograms eller avtals riktlinjer 

eller överenskommelser. Därutöver styrs och hanteras denna verksamhet också 
enligt respektive fakultets interna processer och förhåller sig till respektive fakultets 
övriga studieadministration. Under den korta tid som effektiviseringsutredningen 
hittills har pågått, har det därför inte varit möjligt att, eller ens lämpligt att försöka, 

komma fram till ett övertygande förslag till fördelning av gemensamt och 
verksamhetsnära hanterad verksamhet inom detta område. Området föreslås 
utredas vidare i projektform under våren 2019. 

 

2.2.5. Mottagning och stöd 

Merparten av arbetet inom detta område, dvs informationsinsatser gällande 

rättigheter och skyldigheter som anställd respektive student vid ett svenskt lärosäte, 
kontakter med andra myndigheter såsom migrationsverket och skatteverket, 

bostadsförmedling, m.m., bedöms kunna hanteras gemensamt. Även riktade 

insatser såsom t ex kurser/seminarier i studieteknik för internationella studenter 
skulle kunna hanteras gemensamt. 

Frågor med nära koppling till individers anställningar eller studier bör dock 
hanteras verksamhetsnära. 

Vad gäller stöd till internationellt rekryterad personal har en tydlig efterfrågan på 
väsentligt stärkt gemensamt stöd framkommit från LiU:s institutioner. 

Internationaliseringsutredningen har därför gjort bedömningen att en utveckling av 
denna verksamhet kan genomföras utan att invänta huvudutredarens förslag. En 
utveckling i riktning mot utökat gemensamt stöd har därför påbörjats av 

verksamheten ”International Staff Support” inom Internationella enheten. 

 

2.2.6. Rekrytering 

Rekrytering inom gruppen utbytesstudenter bör framför allt ske verksamhetsnära 
genom verksamhetens kontakt med partneruniversitet, dock med gemensamt 
kommunikationsstöd. 

Inom ramen för det gemensamma stödet för samarbetsutveckling och stöd till 

utveckling och implementering av samarbetsformer och samarbetsmodeller, 
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beskrivet under ”Stöd till samarbeten” ovan, kan stöd till rekrytering av 
internationella studieavgiftsfinansierade studenter som rekryteras via 

samarbetsavtal tillhandahållas gemensamt. 

 

 

2.2.7. Ledning och strategiskt arbete 

Denna verksamhet bör (givetvis) hanteras enligt gällande ledningsstruktur inom 
LiU. 

3. Möjliga besparingar med valda arbetssätt  

Inget uttalat organisationsförslag är ännu framtaget inom detta område, men det 
kan konstateras att ett verksamhetsstöd inom internationaliseringsområdet byggt 

med utgångspunkt i ovanstående områdesbeskrivning samt enligt den skiss på 
fördelning mellan gemensamma respektive verksamhetsnära verksamheter, skulle 
medföra en ökad tydlighet i organisationen jämfört med dagens heterogena 
organisation som i mycket präglas av ”stuprör” med i vissa fall otydliga 

uppdragsbeskrivningar och sinsemellan otydliga gränsdragningar. Ett förtydligat 
ägarskap inom vissa områden där gränserna varit oklara, bör sannolikt bidra till en 
tydlighet i organisationen och ett handlingskraftigare verksamhetsstöd. 

Dagens heterogena organisation medför också att kontaktytorna mot extern part är 

många. LiU riskerar därmed att uppfattas som ”flera universitet i universitetet”. Ett 

verksamhetsstöd enligt ovan, bör m a o stödja målsättningen att LiU ska agera och 
uppfattas som ett universitet. 

Ett dylikt verksamhetsstöd bör även bättre än i nuläget kunna motsvara 
förväntningar från organisationen och de krav som kommer att ställas på stödet i 

och med de kommande såväl nationella som LiU-specifika 
internationaliseringsstrategierna. Inte minst kommer stöd att kunna ges inom det 
område som ovan redovisas under rubriken ”Samarbeten” där ett gemensamt stöd 

idag saknas. En liknande situation gäller stödet under rubriken ”Mottagning och 
stöd” där framför allt ett samlat stöd till internationellt rekryterad personal 
efterfrågas, vilket bara delvis funnits fram tidigare. Därtill bör antalet möten i 
diverse grupperingar med syfte att kommunicera mellan dessa ”stuprör” kunna 

minska i antal.  

Som beskrivet ovan, har fördelningen mellan gemensam respektive 

verksamhetsnära hantering inom området ”handläggning” lagts åt sidan inom 
denna fas av utredningen för att vidare utredas i projektform under våren 2019. Det 

uppdrag som innevarande utredning fick att föreslå en effektiv organisation som 
inte innehåller dubbelarbete bör givetvis ingå som uppdrag till föreslagna projektet. 
En effektivisering inom detta område bedöms vara en av förutsättningarna för att 
fördela om resurser för att täcka de verksamhetsområden som idag saknar stöd. 

Viktigt att poängtera är dock att principen ”inget dubbelarbete” samt att (endast) 
relevant stöd för verksamheten ska genomföras självfallet ska gälla även för det 
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fortsatta arbetet med att bygga ett effektivt stöd inom internationaliseringsområdet 
i sin helhet. 

Värt att nämnas är att det i flera av de områden där en gemensam hantering 

föreslås, inte är möjligt att ”hämta hem” effektiviseringarna som besparingar eller 
som omfördelning av resurser, då merparten av de aktiviteter som skulle kunna tas 
över av en gemensam organisation, idag genomförs som mycket små delar inom ett 

stort antal anställdas tjänster. 

De främsta farhågorna som tydligast lyfts fram inom arbetet med utredningen är att 
ett förslag till ny organisation kommer att läggas fram som inte kommer att vara 
tillräckligt förankrat eller tillräckligt anpassat till kärnverksamheternas behov och 
särarter. Utan effektivisering av detta verksamhetsstöd eller med alltför små 

effektiviseringar genom t ex reduceringar i dubbelarbete, riskerar vi å andra sidan 
att förlora möjligheten att ge det stöd som behövs och efterfrågas. 

4. Förslag till tidplan 

Då det under den korta tid som effektiviseringsutredningen hittills har pågått, inte 
har varit möjligt att komma fram till ett övertygande förslag till fördelning av 
gemensamt och verksamhetsnära hanterad verksamhet inom området 

”handläggning” föreslås att ett projekt tillsätts för att utreda detta område vidare 
under våren 2019. Förslag till styrgruppsordförande skulle kunna vara 
undertecknad processansvarig. För att tillgodose en väl förankrad process präglad 
av tillit i organisationen, bedömer undertecknad att det vore positivt om en av de 

seniora internationella fakultetskoordinatorerna som deltagit i arbetsgruppen i 

innevarande utredning tilldelades uppgiften som projektledare. Projektet bör kunna 
slutredovisas den 31 maj 2019. 

Parallellt med ovanstående projekt, dvs under våren 2019 och med slutdatum den 

31 maj, bör ett förslag tas fram på organisation baserat på ovanstående områden 
och gemensam respektive verksamhetsnära verksamhet. Arbetet bör inledas med 
kartläggning av nuvarande organisation. Förslaget bör utformas av undertecknad 
processägare med stöd i delar av den arbetsgrupp som varit aktiv inom innevarande 

utredningsperiod och i de grupper som agerat referensgrupper. 

Två områden bör kunna förändras utifrån denna utrednings förslag redan under 
våren 2019. Det första av dessa två områden är internationell studentrekrytering, 
där uppdragen till Marknadsenheten inom Kommunikationsavdelningen respektive 

till Internationella enheten inom Internationaliserings-, forskningsstöds- och 
samverkansavdelningen, bör kunna omformas för att motsvara det föreslagna 

förtydligade ägarskapet. 

Det andra området gäller området mottagning och stöd till internationellt 
rekryterad personal, där en utveckling av ett gemensamt stöd för denna verksamhet 

har påbörjats av verksamheten ”International Staff Support” inom Internationella 
enheten utan att invänta huvudutredarens förslag. Detta för att svara mot 
institutionernas önskemål. 
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Implementeringen av övriga delar av den nya organisationen bör kunna påbörjas 
under höstterminen 2019. 
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Plan för förändring av verksamhetsstöd inom IT-

området 

Inledning 

Detta PM föreslår ett antal tänkbara förändringar inom IT-området både på kort 

och lång sikt. Arbetet har genomförts genom att IT-direktören haft en rad samtal 

med olika grupperingar inom LiU, se Bilaga 1. Målet med samtalen har varit att få 

en uppdaterad lägesbild över upplevelsen av IT-avdelningen och dess leverans samt 

att försöka få en bild över framtida behov. Det kan konstateras att det ofta är svårt 

att diskutera frågor på lång sikt om det finns exempel på mer kortsiktiga problem.  

Bakgrund 

Under 2013 påbörjades ett arbete i syfte att stärka informationssäkerheten på 

LiU efter att Universitetsstyrelsen beslutat (LiU-2013-02219) att uppdra till rektor: 

• att åstadkomma en gemensam, robust, teknisk hantering av LiUs IT-

verksamhet och infrastruktur. 

• att införa en gemensam IT-organisation på LiU. 

 

Resultatet av det arbetet är den IT-avdelningen som inrättades den 1:e maj 

2014. I samband med den förändringen flyttades medarbetare organisatoriskt från 

institutioner till den gemensamma IT-avdelningen. Under 2014-2016 fanns ett 

undantag kring förändringen i att Institutionen för Datavetenskap och datorsalar 

inte ingick i förändringen. Detta undantag togs bort den 1:e januari 2017 och 

därefter förvaltas samtliga datorsalar av IT-avdelningen. Samtidigt flyttades även 

ansvaret för AV-teknik i gemensamma undervisningssalar (sk. Loke-salar) till IT-

avdelningen. Dessa nya uppdrag lades i en nyinrättad enhet med namnet Digitala 

resurser för undervisning och forskning (DRS).  

I samband med förändringen påbörjades också ett arbete för en mer gemensam 

tjänsteleverans från IT-avdelningen. Det arbetet har dragit ut på tiden och är ännu 

inte helt uppnått, vilket innebär att vissa tjänster och lösningar fortfarande 

genomförs olika. Det är dock värt att notera att det pågår arbete med att försöka 

ändra detta men arbetet tar längre tid än förväntat att genomföra inom ramen för 

befintliga resurser. 

En bärande tanke i den genomförda förändringen har varit att säkerställa ett 

gemensamt välfungerade robust IT-stöd på hela LiU. Detta innebär i praktiken att 

det finns en minsta gemensamma nämnare för t.ex dimensioneringen av det nära 

IT-stödet och det stödet finansieras inom ramen för OH. Grundtanken är att de 

institutioner som av någon anledning har behov av mer omfattande stöd 

kompletterar grundtjänsten med tilläggsuppdrag. Detta kan t.ex. vara 
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tilläggsuppdrag inom forskning och undervisning. Ett exempel kan vara att en 

institution köper stöd av en utvecklare inom ramen för ett forskningsprojekt eller 

att institutionen har teknisk utrustning som inte ingår i det nära IT-stödet som 

behöver teknisk support. 

 

Intäkterna för 2018 fördelar sig enligt nedan: 

 

Kostnaderna fördelar sig enligt: 

 

Bland kostnaderna konstateras att den stora kostnaden är personalrelaterade 

kostnader men IT-avdelningen har även en stor del av kostnader även inom 

avskrivningar och drift (i drift ingår även konsultkostnader). Lokalerna som syns är 

i huvudsak kopplade till hanteringen av datorsalarna.  
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För att uppnå besparingar inom IT-avdelningens verksamhet finns därför 

möjligheten att dels sträva efter en minskad personalkostnad men även i att försöka 

minska användandet av t.ex. konsulter eller sträva efter att minska avskrivningar. 

Just arbetet med upphandlingar och inköp är något IT-avdelningen redan aktivt 

arbetar med och hela tiden eftersträvas en så kostnadseffektiv och välfungerande 

lösning som möjligt. Under de senaste åren har flera exempel på sådana lyckade 

exempel genomförts inom infrastrukturområdet vilket resulterat till att stora 

investeringar kunnat göras inom ramen för budgeten eller med små utökningar: 

- IT-avdelningen har installerat wifi i Kopparhammaren 2. 

- IT-avdelningen har utökat wifi i D-huset. 

- IT-avdelningen förväntas installera wifi i Studenthus Valla. 

- IT-avdelningen har bytt föråldrad utrustning som kom till IT-avdelningen 

från institutionerna när IT-omorganisationen genomfördes. 

- IT-avdelningen har ökat kapaciteten i centrala nätet. 

- IT-avdelningen inför centrala brandväggar och ökar kapaciteten i VPN-

tjänsten. 

- IT-avdelningen byter datorhallsnät mot ett med högre kapacitet. 

 

I samtalen som genomförts har även en del reflektioner gjorts med avseende på 

den förändring som gjordes inom IT-området. Många saker beskrivs som lyckade 

och fungerande men det finns områden som behöver förbättras. Ett av dessa 

områden är dialogen med verksamheten. IT-avdelningen har kontinuerligt kontakt 

med medarbetare i vardagen t.ex. vid beställningar, support och vidareutveckling av 

tjänster. För att få en mer strukturerad dialog mellan IT-avdelningen och 

institutionerna inrättades inledningsvis en struktur med IT-samordnare som i 

dialog med verksamheten var tänkt att fånga behov och föra dessa vidare men även 

föra ut information till institutionerna. Efter kritik mot den lösningen har denna 

justerats så att det numer finns en kontaktperson för varje institution. Denna 

kontaktperson är en av arbetsledarna inom IT-arbetsplatsenheten. 

Kontaktpersonen ska ha en dialog med företrädare för institutionen och underlätta 

dialogen och kontakten inom IT-avdelningen. Det är alltså så att kontaktpersonen 

inte ensam kan leverera alla svar eller ensam sköta hela dialogen utan andra 

medarbetare inom IT-avdelningen behöver bidra utifrån sin kompetens och 

ansvarsområde. Diskussionen om hur arbetet med förankring och diskussion 

behöver föras vidare och beroende på hur övriga förslag inom 

Effektiviseringsutredningen genomförs kan olika modeller för förankring och 

diskussion behöva tas fram. Bland de tänkbara förslagen är att utöver de befintliga 

kontaktpersonerna arbeta med en eller flera grupperingar som kan ge återkoppling 

och bidra till förankring, ett förslag som nämnts är inrättandet av speciella 

temadiskussioner kring IT på prefektledningsmöten.  

I diskussionerna kring utredningen har även förts fram utmaningar där det 

utrycks att lärare känner att de får ta över arbetsuppgifter som tidigare gjorts av 

tekniker, att medarbetare har svårt att få kontakt med rätt del inom IT-avdelningen 
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eller att de bollas runt inom IT-avdelningen. En del har också undrat hur IT-

avdelningen prioriterar; kommer verkligen t.ex. undervisning prioriteras? Eftersom 

dessa lyfts fram behöver de adresseras på ett eller annat sätt. En stor del av 

hanteringen föreslås ligga i en ännu högre grad av transparens och sträva efter att 

förbättra återkopplingen till verksamheten. Det kan också vara så att IT-

avdelningens uppdrag idag antingen är oklart eller upplevs som oklart, detta kan 

förtydligas genom en ökad tydlighet och kommunikation kring vad de olika 

uppdragen består av. Ett exempel skulle kunna vara att IT-avdelningens uppdrag 

tydliggörs i en tjänstekatalog.  

Standardisering/Effektivisering i relation till flexibilitet/(val-)frihet 

IT-området består av flera komponenter, så som hårdvara, mjukvara, personal 

med mera. I diskussionerna om förändringar och effektiviseringar behövs en 

förenklad indelning av dessa komponenter för att underlätta diskussionen. IT 

förekommer numer i nästan all verksam i någon form. Det kan handla om 

användande i ett forskningsprojekt, t.ex. när en forskare samlar in stora mängder 

information via sensorer och sedan behandlar den informationen på något sätt, det 

kan handla om när en lärare visar olika elektroniska lärresurser (t.ex. film) eller när 

en medarbetare använder ett administrativt system så som Ekonomisystemet 

Raindance. Dessa olika system och dess användning karakteriseras av olika 

egenskaper. Dessa egenskaper kan vara: 

• Enkelhet att använda – dvs hur enkelt är en lösning att använda för 

slutanvändaren. 

• Enkelhet att skapa lösningen – dvs hur snabbt och enkelt en viss IT-lösning 

kan tas fram.  

• Flexibiliteten att välja lösning beroende på problemet – ett exempel kan 

vara vilken statistikprogramvara som används.  

• Förutsägbarheten för slutanvändaren – t.ex. när en lärare kommer till en 

undervisningslokal och den är utrustad på ett liknande sätt som alla andra 

salar.   

 

I effektiviseringsuppdraget återfinns begreppet standardisering och önskemålet 

om att öka graden av standardisering. I denna kontext antas begreppet 

standardisering innebära att lösningar görs mer lika, helst så att det bara finns en 

lösning. Samma sak gäller för processer, om det finns flera olika processer eller flera 

varianter inom en process antas standardisering innebära att det helst bara finns en 

process efter genomförd standardisering. I en standardiserad modell finns under 

vissa omständigheter möjlighet till valfrihet men oftast avgränsas den valfriheten 

och flexibiliteten på något sätt.  

Det uppstår därmed ett behov av att bestämma när och inom vilka områden 

standardisering bör och kan eftersträvas. Först konstateras att det tänkbara 

området för standardisering utvecklas och förändras över tid. Saker som för 20 år 
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sedan inte var tänkbart att standardisera kan idag kanske mycket väl 

standardiseras. Det betyder att det med regelbundenhet bör ses över om 

förutsättningarna har ändrats så mycket att det nu är möjligt att standardisera. Det 

går inte att med generella ordalag säga att det t.ex. inom forskningen inte går att 

standardisera överhuvudtaget. Det är en för grov förenkling. En sådan diskussion 

måste ta sin utgångspunkt från behovet och vilka möjligheter som finns. För många 

år sedan var t.ex. e-post bara förunnat forskare och användes flitigt inom 

forskarvärlden enkom. Idag är e-post en standardiserad tjänst som kan erbjudas 

många olika kategorier av användare. E-post har bytt skepnad, från att vara något 

speciellt och unikt till att vara en standardkomponent i vardagen för de flesta.  

Det är också lätt att tänka att standardisering per definition är en dålig 

utveckling. Men i diskussioner med verksamheten har konstaterats att en ökad grad 

av standardisering och förutsägbarhet är önskvärd. Inte inom alla områden men i 

fler. Exempel som flera återkommer till är; AV-tekniken i undervisningssalar och 

konferensrum, datorer och telefoner. Men även erbjudandet av mer avancerade 

standardiserade tjänster nämns ibland, så som en högt automatiserad serverdrift 

och därmed kostnadseffektiv sådan. Frågan om lagring återkommer också.  

Med ovanstående argumentation förslås därför att diskussionen om 

standardisering förs utifrån två perspektiv: 

• ett där IT är möjligt och önskvärt att standardisera. Nedan beskriven som 

traditionell it. 

• ett där IT bör vara flexibelt och skapa stora möjligheter till valfrihet. Nedan 

beskriven som agil it. 

 

Detta förklaringssätt är inspirerat av modellen ”bimodal IT” som presenterats 

av Gartner1. Däremot är tanken med denna förklaringsmodell inte att implementera 

bimodal IT inom IT-avdelningen utan snarare att låta diskussionen bli inspirerad av 

beskrivningen. Därför kommer inte modellen beskrivas närmare. Nedanstående 

bild är av denna tänkta förenklade modell: 

 

                                                           

 

 
1 https://www.gartner.com/it-glossary/bimodal/ 
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Detta betyder alltså att olika IT-lösningar kan delas in som traditionell IT eller agil 

IT. Men precis som i alla förenklade modeller finns svagheter och en del IT-

lösningar kommer ligga i gränslandet mellan dessa två. En viktig poäng med denna 

förklaringsmodell är att den tar sin utgångspunkt från egenskaperna hos IT-

lösningen och inte en förenklad bild. Detta innebär att det kan finnas 

forskningsnära IT-verksamhet som ska bedrivas på ett mer traditionellt sätt. Det 

kan t.ex. vara hanteringen av ett forskningsinstrument. Men också forskningsnära 

IT-lösningar som är mer agila, så som implementeringen av ett experiment som har 

begränsad livslängd.  

Modellen ovan är till för att underlätta en svår diskussion som bland annat 

rör gränsdragningen mellan traditionell och agil IT. Det går alltså inte med enkelhet 

använda indelningen i t.ex. olika verksamheter (så som att all forskning per 

definition alltid är agil) utan det är egenskaperna hos lösningen i varje enskilt fall 

som måste beaktas och en lämplig lösning tas fram.  

 

Ordning och reda – vad får det kosta? 

I diskussionerna och arbetet med effektiviseringsutredningen har även en 

diskussion om ”ordning och reda” förts men även frågan om transparens från IT-

avdelningen. 

LiU har idag flera beslutade modeller och metoder som används i varierande 

omfattning. Bland dessa modeller finns objektförvaltningsmodellen som är 

inspirerad av PM3 och projektstyrningsmodellen som är inspirerad av modellen 

Praktisk projektstyrning (PPS). Flera av dessa modeller används mer eller mindre 

sparsamt inom Universitetsförvaltningen och än mindre i övriga delar av 

verksamheten. Sett över tid har användandet och önskemålet om stöd minskats från 

t.ex. Universitetsledningen men också från andra verksamhetsföreträdare. I 

grunden finns inget självändamål med en tungviktig modell men inom vissa 

områden kan nog argumenteras för att LiU numer har en så anorektisk tillämpning 

av t.ex. objektförvaltningsmodellen att det antingen är så att användandet av 

modellen bör avvecklas eller att mer resurser måste skjutas till / omfördelas. 

Efterlevnaden av objektförvaltningsmodellen är i huvudsak beroende av enskilda 

medarbetares engagemang i frågan. Portföljstyrning och nyttjandet av ett 

projektkontor för även det en liknande tynande tillvaro. I den efterföljande analysen 

av webbprojektet konstateras dock att LiUs projektkontorsverksamhet behöver 

stärkas och det har även allokerats medel för detta ändamål inför 2019.  

Men frågan om användning av modeller är komplex. I stor utsträckning 

skapar användandet av etablerade modeller ordning och reda. Detta leder 

förhoppningsvis till ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser samt en ökad 

transparens och därmed t.ex. ett ökat förtroende för IT-verksamheten (och andra 

delar av förvaltningen). Men upprätthållandet av modeller så som PM3, PPS, ITIL, 

COBIT, TBM etc är kostsamt och därför är det viktigt att välja ambitionsnivå och 

vad syftet är med användandet av en viss modell.  
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Om LiU t.ex. vill använda en mer aktiv objektförvaltningsmodell, vilket har 

stora fördelar med avseende på ordning och reda, måste resurser allokeras för 

ändamålet. Jämfört med andra lärosäten är det inte osannolikt att det behöver 

allokeras en heltidsindivid som är ansvarig för modellen och dess implementering i 

verksamheten. Men arbetet kommer behöva utföras av olika andra företrädare inom 

verksamheten. Modellen tar i grunden sin utgångspunkt från att det finns flera 

roller så som objektägare, innehållsligförvaltare, tekniskförvaltare etc.  

Rätt använt kan de olika modellerna spara arbetstid, både för verksamheten 

och IT-avdelningen samt öka transparensen och förståelsen. 

 

Plan för förändring 

Inom ramen för effektiviseringsarbetet efterfrågas en plan för förändring av 

IT-verksamheten. Det är igen viktigt att konstatera att när en IT-process eller IT-

lösning standardiseras är det ofta så att användningen av processen eller lösningen 

samtidigt standardiseras. T.ex. genom att själva metoden för hur något görs 

likformas eller att begrepp likformas. Ett enkelt exempel kan vara att LiUs 

utbildningsdatabas Bilda beslutar hur fältet ”examinator” ska användas på hela LiU. 

Idag, i november 2018, är fältet ett rent fritextfält. Det betyder att användaren kan 

skriva in i princip vad som helst, en person, flera personer, eller ”det beslutas 

sedan” etc. Detta fält används redan idag till att ge behörigheter i 

kursvärderingssystemet EvaLiUate. Tanken är att examinator för en kurs själv ska 

kunna lägga till egna frågor. Men friheten och flexibiliteten i användningen av fältet 

ger inte den möjligheten utan förlust i datakvalitet. Det är i detta fall relativt 

uppenbart att det mest effektiva för LiU i stort att fältet används för att entydigt 

definiera en individ (med hjälp av LiU-id) och helst att denne individ också har 

möjlighet att vara examinator givet LiUs regelverk. Men en sådan förändring 

kommer sannolikt leda till att fakulteter och institutioner måste ändra sitt 

arbetssätt.  

IT-avdelningen bedriver en omfattande verksamhet inom flera områden. 

Denna plan till förändring tar sin utgångspunkt från resonemanget att det idag 

finns förbättringsområden eller helt enkelt områden där verksamheten anser att det 

inte fungerar tillräckligt bra. Åtgärder för att hantera detta finns inom stycket ”Fixa 

det grundläggande”. Den andra delen handlar om att sträva efter att öka 

standardiseringen genom att t.ex. konsolidera verksamhet och lösningar. Detta 

återfinns inom ”Konsolidera lösningar”. Men för att långsiktigt ha en beredskap och 

möjlighet att skapa ändamålsenliga och efterfrågade lösningar måste IT-

avdelningen förbereda sig och de tekniska förutsättningarna som förväntas råda i 

framtiden. Förslag på åtgärder inom det området finns i stycket ”Förbered för 

framtiden”.  
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Fixa det grundläggande 

Beställningar och distributionspunkter 

IT-avdelningen genomför under hösten 2018 ett arbete för att effektivisera flödet 

av främst hårdvara inom LiU. Kortfattat innebär detta att IT-avdelningen strävar 

efter en så effektiv och smidig hantering som möjligt för beställning av 

standardhårdvara. Detta gäller både telefoner och datorer.  

Under hösten konstaterades att den dåvarande lösningen skapade för lång 

hantering. Bland annat berodde detta på att den förväntade servicenivån var att 

varje medarbetare skulle prata eller maila med en inköpare. I detta fall aktualiseras 

igen frågan om servicenivå och förväntningar. Vill verksamheten ha en hög 

servicenivå? Då måste resurser motsvarande detta samtidigt allokeras. I detta fall 

valde IT-avdelningen efter diskussioner med nyckelföreträdare inom verksamheten 

att standardisera ytterligare. Numer förväntas därmed en medarbetare som önskar 

få en ny dator eller telefon, beställa den i ett formulär där valfriheten kraftigt 

minskats. Det finns helt enkelt ett minimalt antal telefoner, datorer, tangentbord 

etc att välja bland. Om det av någon anledning behövs något annat är detta en 

specialbeställning som hanteras i enlighet med en separat process. På detta sätt kan 

IT-avdelningen tydligt definiera en standarduppsättning av hårdvara inklusive 

kringutrustning så som skärm, docka, tangentbord, headset och mus.  

För att ytterligare effektivisera och öka servicenivån till verksamheten avses att 

införa distributionspunkter av hårdvara. Det betyder att IT-avdelningen har färdig 

inköpt och konfigurerad hårdvara färdig för leverans till en slutanvändare. På detta 

sätt är målet att kunna leverera en ny hårdvara antingen samma dag eller senast 

dagen efter, under förutsättning att slutanvändaren som vill ha hårdvaran är beredd 

att ta emot leveransen.  

Förändringen håller på att genomföras och minskar arbetstid (relativt begränsad 

dock) hos institutioner men även inom IT-avdelningen där situationen går från ett 

långsiktigt ohållbart läge till ett mer hanterbart. Denna åtgärd kommer också ge 

vinster i form av minskade hårdvarukostnader och på sikt skapa förutsättningar för 

lägre kostnader inom det nära IT-stödet. Bland andra fördelar finns att en 

medarbetare kan få en ny dator direkt och att administrationen kan hanteras efter, 

institutioner slipper få fakturor från leverantörer och de frågor som kommer med 

hanteringen av dessa (framförallt när leverantören inte levererar eller bara del 

levererar).  

Införandet av steg mot en standard IT-arbetsplats 

De åtgärder som genomförts eller håller på att genomföras gör att det nu finns 

möjlighet att ta nästa steg kring hantering och användning av en standard IT-

arbetsplats. Målet med detta förslag är att ytterligare öka effektiviseringen genom 

att öka graden av standardisering och skapa förutsägbarhet. 
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Ett arbete med att skapa en ny grundläggande IT-arbetsplats bör därför 

omedelbart initieras. I detta fall avses hur själva IT-arbetsplatsen är konfigurerad 

rent mjukvarumässigt.  

Målet är att skapa en grundläggande LiU gemensam konfiguration som passar 

de flesta medarbetare på LiU. Denna grundläggande konfiguration kommer 

implementera LiU:s Riktlinjer för Informationssäkerhet men även t.ex. innehålla 

inställningar i syfte att minska energianvändningen. Förslaget är att denna 

konfigurering för Windows t.ex. innehåller en standardiserad lås- och 

inloggningsskärm (går inte att byta), en skrivbordsbakgrund (inklusive information 

om datorn) (bör helst inte gå att byta), en tydlig rekommendation om var filer lagras 

i normalfallet och Office 365 (dvs standard Office-paketet).  

IT-arbetsplatsen består av stöd för tre stycken operativ system; Mac, Linux och 

Windows. För Windows och Mac finns idag ett välutvecklat stöd men för Linux 

pågår ett arbete med att säkerställa en välfungerande miljö. Detta har dock tagit 

lång tid och är fortfarande inte klart.  

IT-avdelningen har införskaffat den tekniska plattformen eKlient för hantering 

av Windows-datorer. eKlient används av nästan 400 000 datorer inom regioner, 

landsting och kommuner. eKlient ersätter till stor del en befintlig egenutvecklad 

lösning och erbjuder ökade möjligheter att realisera en gemensam hantering av IT-

arbetsplatsen.  

I samband med införandet av en mer likformig standardiserad IT-arbetsplats 

föreslås även att IT-avdelningen övertar ägandet av själva hårdvaran inklusive 

kringutrustning så som skärmar, tangentbord etc. Detta skulle innebära att LiU 

övergår till en mer traditionell intern ”leasingmodell” för datorer och telefoner. 

Förslaget behöver inte innebära att IT-avdelningen i sin tur leasar datorerna, det 

kan finnas fördelar om LiU äger utrustningen då detta underlättar återbruk etc. 

Detta skapar förutsättningarna för IT-avdelningen att långsiktigt styra och 

kontrollera effektiviteten i hårdvarubeståndet. Parametrarna för detta kommer 

bland annat vara hur ofta en viss hårdvara byts eller vilken kvalitet hårdvaran har. 

Ett motiv till införandet av detta är att IT-avdelningen idag tillhandahåller IT-

support som finansieras via OH. Målet med denna finansieringsform är att skapa 

förutsättningar för en likvärdig IT-support på hela LiU men om en institution väljer 

att inte ersätta hårdvara eller köpa hårdvara med lägre kvalitet kommer 

institutionen i dagens modell ”tjäna pengar” medan IT-avdelningen får mer att göra 

(och sannolikt dessutom få kritik för ofungerande lösningar). Genom att IT-

avdelningen kan hantera och optimera hela beståndet är målet att långsiktigt 

minska behovet av IT-tekniker och öka förutsägbarheten i inköp av hårdvara (och 

därmed minska behovet av beställningar). Denna förändring innebär även att IT-

avdelningen tydligt har ansvaret för inventering etc vilket minskar arbetstid hos 

institutioner som idag har denna uppgift. Det är viktigt att poängtera att det måste 

finnas ett utbud av olika hårdvaror för att möta verksamhetens olika behov samt 

möjlighet till undantag. Sådana undantag kan t.ex. handla om datorer som är 

kopplade till forskningsutrustning så som ett forskningsinstrument. 
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I samband med ett mer komplett utbud av standardhårdvara föreslås införande 

av gemensamt finansierade distributionspunkter av förbrukningsartiklar. Idag finns 

detta på t.ex. IEI där en medarbetare kan hämta vissa förbrukningsartiklar direkt 

utan att behöva beställa. Det behövs definieras vilka förbrukningsartiklar som ingår 

men kan t.ex. vara tangentbord, mus, headset, mobilladdare, laddare till dator, 

adaptrar, usb-minne etc. Innan införande bör en utredning genomföras för att dels 

definiera behov men även kostnader. Den största vinsten för LiU är minskade 

administrativa kostnader i samband med inköp samt att medarbetare som t.ex. har 

en trasig mus snabbt kan komma i arbete igen.  

IT-avdelningen hanterar redan idag en återbruksverksamhet. Detta inkluderar 

ett återbruk av standardiserade kablar (ström, bild, ljud) och laddare till bärbara 

datorer samt återbrukningsbar hårdvara så som stationära datorer, möss, 

tangentbord etc. Ur återbruksversamheten tillhandahålls även en lånepool där det 

ingår bärbara datorer, mobiltelefoner i gott skick. Dessa kan lånas vid t.ex. korta 

visstidsanställningar, datorhaverier etc. Arbetet med återbruk och lånepool leder 

redan nu främst till minskade inköp och därmed minskad administration. Men en 

ännu större vinst uppnås om detta kombineras med ovanstående förslag med en 

gemensamt finansierad distributionspunkt av förbrukningsartiklar.   

Ovanstående föreslagna åtgärder är svåra att kvantifiera i direkta besparingar 

men långsiktigt bör 1-4 heltider kunna sparas eller omfördelas inom IT-

avdelningen. Det är dock viktigt att inte för tidigt genomföra besparingen. Det vill 

säga besparingen kan genomföras först när resultatet uppståtts, och då kan 

besparingen realiseras t.ex. genom naturlig avgång. Metoden för att besluta när det 

går att realisera en besparing bör ta sin utgångspunkt från mängden ärenden som 

hanteras inom den nära IT-stödet. Förslaget är att med utgångspunkt från tidigare 

erfarenheter jämföra med antalet ärenden som hanteras när förändringarna 

realiserats.  

Då detta är relativt omfattande förändringar bör lämpligen en fördjupad 

utredning genomföras innan genomförande för att säkerställa att önskade effekter 

uppnås. Bland de viktiga aspekterna att belysa är hur en ”internleasing” lösning 

påverkar möjligheterna till extern finansiering och hur direktavskrivningar 

hanteras. Målet med ”internleasning” är kostnadsneutralitet och totalt sett en mer 

effektiv användning av resurser på LiU. 

Teknik i undervisningssalar och konferensrum 

IT-avdelningen övertog den 1:a januari 2017 all teknik i Loke-salar. Relativt 

tidigt började signaler komma om att tekniken inte fungerade och en allt mer 

entydig bild av kritik mot befintliga lösningar växte fram. I detta arbete kommer 

inte ytterligare analyseras varför detta blev situationen. Det räcker med att 

konstatera att så blev fallet.  

Det långsiktigt målet föreslås vara att öka graden av standardisering vad gäller 

användandet av AV-teknik på LiU. Detta innebär att undervisningssalar och 
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konferensrum som byts inom ett visst år får samma tekniska lösning. Denna lösning 

ska vara så enkel som möjligt med så få beroenden som möjligt, samtidigt som 

lösningen är övervakningsbar på distans. Två saker som visat sig skapa problem är 

dels användandet av fjärrkontroller och dels att det i många salar funnits två 

sladdar för bildvisning (och därmed fler för ljud). Fjärrkontroller har den inbyggda 

nackdelen att de dels kan stjälas och att batterier tar slut. Dessa föreslås ersättas av 

någon form av styrenhet (tex ”vit låda på väggen”). Avseende bildvisning och 

hantering av ljud föreslås att standardiseras på enbart HDMI och helt ta bort alla 

andra varianter av sladdar (t.ex. d-sub eller 3,5 mm ljudsladd). 

Effekten av denna åtgärd är främst minskad arbetstid hos användarna av salarna 

och även förhoppningsvis en minskad supportmängd.  

Kommunikation och utbildning 

I samband med de diskussioner som förts under effektiviseringsarbetet finns 

också återkoppling kring IT-avdelningens kommunikation och vikten av utbildning. 

Detta bottnar i grunden i att för att effektivisera inom IT-området måste 

medarbetarna kunna hantera sin egen dator eller en teknisk lösning. Det vill säga 

att IT-avdelningen kan flytta arbetstid från reaktiv support till proaktiv support. För 

att uppnå en minskad reaktiv support behöver medarbetaren få rätt förutsättningar 

och det är en blandning mellan förutsägbarhet och kompetens. Genom att minska 

mängden valmöjligheter i allmänhet, t.ex. för att visa en bild i en undervisningssal 

ökar sannolikheten att en användare kan få lösningen att fungera. Men om 

användaren aldrig fått lära sig hur man kopplar in sig eller hur man använder 

PowerPoint kommer det ändå resultera i ett supportärende av reaktiv karaktär och 

en missnöjd medarbetare. Det är alltså för enkelt att bara peka på tekniken när en 

medarbetare inte kan visa en PowerPoint i en sal, det kan finnas flera anledningar 

till detta och erfarenheten visar att det inte är vanligt att IT-avdelningen måste byta 

defekt hårdvara. Detta pekar alltså på ett utbildnings- och informationsbehov kring 

IT-användning. Långsiktigt verkar det även finnas behov av stöd kring användandet 

av mer avancerade programvaror, t.ex. vid användandet av statistikmjukvaror eller 

liknande. 

Långsiktigt bör även beskrivningen och ”berättandet” om IT på LiU ändras från 

att vara stuprörsorienterat eller fokusera på en teknisk lösning till att vara 

målgruppsanpassad med fokus på nyttan. IT-lösningar men även information och 

kommunikation måste utgå från verksamhetens behov.  

För att långsiktigt försöka minska mängden reaktiv support avser därför IT-

avdelningen att till 2019 ytterligare öka insatserna inom kommunikationsområdet. 

Detta sker genom omfördelningar inom IT-avdelningen.  

Distansmöten och distansundervisning 

I samtalen med verksamheten framkommer en tydlig förväntan på möjligheten till 

användning av teknik för distansmöten och distansundervisning. Idag har IT-

avdelningen i realiteten inte ett tydligt definierat uppdrag inom detta område och 
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det finns därför inte heller några specifika ekonomiska resurser avsatta för t.ex. 

inköp. Däremot finns en tydlig förväntan och därmed också en kritik mot att det 

inte finns lösningar. I Verksamhetsplanen för 2019 återfinns dock en början på ett 

tydligare arbete med arbetet kring distansmöten och distansundervisning.  

Förslag till åtgärd är att snarast definiera och allokera erforderliga resurser för 

teknisk förvaltning och hantering av distansmöten och distansundervisning.  

Detta arbete försvåras dock av att det finns undervisningslokaler som inte 

förvaltas gemensamt inom Loke och att konferensrum idag ägs och förvaltas av 

respektive bokslutsenhet. Detta kan lösas på flera sätt, t.ex. att alla dessa lokaler 

övergår i gemensam ägo eller att IT-avdelningen tydligt får ett utpekat ansvar och 

ekonomiska resurser för att hantera tekniken i dessa lokaler. 

Datorsalar 

Sedan 1:a januari 2017 hanteras alla datorsalar inom ramen för IT-avdelningens 

verksamhet. Sedan övertagandet har ett intensivt arbete pågått med målet att 

säkerställa så få tekniska plattformar som möjligt. Detta har varit ett mödosamt och 

komplext problem men under vintern 2018 avses t.ex. den tekniska lösningen för 

Linux ändras till en ny gemensam teknisk plattform. Dock kvarstår en del tekniska 

utmaningar och det innebär att en del datorsalar och enskilda studentdatorer 

fortfarande inte hanteras inom ramen för den gemensamma lösningen.  

Detta kommer åtgärdas under 2019 inom ramen för pågående arbete. Åtgärden 

kommer inte leda till en besparing men långsiktigt skapa förutsättningar för att 

bibehålla en effektiv drift av datorsalarna. 

Inom ramen för datorsalarna återfinns även en diskussion om hur IT-

avdelningen säkerställer att respektive datorsal och datorsalarna gemensamt möter 

de behov som finns inom verksamheten. Detta kan kopplas till diskussionen om agil 

IT ovan. I många datorsalar kan exakt samma utrustning och/eller mjukvara 

användas men i några/någon kanske behov av en specifik lösning finns, för att möta 

behovet inom en kurs. Sådana mer ”agila” datorsalar behöver vara flexibla, öppna 

och föränderliga. Det gör att det behöver finnas en balans mellan ett gemensamt 

standardiserat utbud och möjligheten till specifika lösningar. 

Detta är ett exempel där förvaltningsmodellen bidrar till att öka tydligheten och 

kontakten med verksamheten. Objektförvaltningsmodellen säger att det ska finnas 

en innehållsmässigförvaltare för datorsalarna och i viss mån agerar enhetschefen i 

den rollen men i grunden behövs sannolikt en dedikerad resurs för detta om en 

sådan modell ska användas. Den innehållsmässiga förvaltaren skulle då ansvara för 

kontakten med verksamheten och i nära dialog med dessa upprätta planer för 

förändringar i datorsalarna. I dag hanteras även datorsalarna inom ramen för ett 

Objektråd och om förvaltningen av datorsalar ses över bör även detta råd ses över. 

Förslaget är att initiera ett projekt med syfte att etablera en förvaltning av 

datorsalarna enligt objektförvaltningsmodellen.  
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Konsolidera lösningar 

Plan för att avveckla servrar och lösningar och använda befintliga lösningar  

Idag finns tekniska lösningar som hanteras i enlighet med tilläggsavtal. Det är 

servrar och lösningar bland annat inom dessa institutioner: IBL, IDA, IEI, IFM, 

IMT, ISV, ISY, ITN, MAI, TEMA och UB. 

Förslaget är att initiera ett projekt med målet att konsolidera dessa lösningar 

där så är möjligt. Om det inte är möjligt kommer IT-avdelningen ta betalt för 

hanteringen av en sådan lösning i form av ett tilläggsavtal (vilket i dag sker men inte 

för precis alla lösningar). Detta är ett exempel där bimodal IT tillämpas i praktiken. 

Det som går att göra gemensamt flyttas till sådana lösningar och det som behöver 

vara specifikt eller på annat sätt inom ”agil IT” hanteras så. Långsiktigt kommer 

detta leda till en ökad effektivisering och tydlighet med avseende på 

speciallösningar inom LiU. 

Förbered för framtiden 

Transparens och återkoppling  

En kommentar som kommit är att IT-avdelningen ibland betraktas som ett ”svart 

hål” till vilket olika ärenden skickas och med lite tur så löses dessa. IT-avdelningen 

delar inte riktigt den bilden men samtidigt finns fog för den upplevelsen. IT-

avdelningen använder idag ett ärendehanteringssystem och inom ramen för det 

dokumenteras och hanteras ärenden. Många gånger sker arbete med ett enskilt 

ärende utan att den enskilde medarbetaren ser detta. Detta skapar och förstärker 

bilden av ett ”svart hål”. Under hösten 2018 har både för Infocenters räkning och 

för IT-avdelningens behov ett nytt gemensamt ärendehanteringssystem köpts in och 

det har i Verksamhetensplanen 2019 avsatts resurser för aktiv förvaltning av ett 

gemensamt ärendehanteringssystem. IT-avdelningen har även valt att tillsätta en 

tjänst som ”IT-asset manager”, dvs en individ som har som uppdrag att hantera och 

dokumentera IT-resurser (fokus är datorer och telefoner). Dessa förändringar 

skapar förutsättningarna för att IT-avdelningen ska kunna öka transparensen och 

återkopplingen till institutionerna.  

Förslaget till åtgärd är att skapa en lösning där institutionerna får en ökad 

transparens och återkoppling. ITN föreslås vara pilot för arbetet. 

 

Digitalisering och användandet av AI 

I samtalen kring effektiviseringsutredningen framkommer önskemål om att LiU 

bättre bör ta tillvara de möjligheter som finns digitaliseringsområdet, gärna kopplat 

till användandet av AI. Denna typ av lösningar kan erbjuda LiU effektiviseringar i 

form av ökad och snabbare service till t.ex. studenter och allmänheten men även 

bidra till hanteringen av en ökad mängd eller mer komplexa arbetsuppgifter. Allt 

fler organisationer börjar nu använda olika varianter av AI eller anpassningsbara 
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verktyg som beslutsstöd eller för automatisering i allt mer komplexa sammanhang. 

Denna typ av lösningar kan återfinnas inom ramen för t.ex. Ladok (för att hjälpa 

handläggaren), inom ett statistikprogram (för att visa forskaren samband mellan 

data), eller inom ett ärendehanteringssystem (för att hjälpa till med kategorisering 

och prioritering av ärenden). Ett annat exempel är användningen av AI för sk. 

”chatbot”, där rutinärenden inom ramen för IT-avdelningens Helpdesk eller LiUs 

Infocenter skulle kunna hanteras automatiskt, dygnet runt.  

Förslaget är därför att LiU tar fram ett ”digitaliseringsparaply” med en tänkt 

långsiktigt plan för ett ändamålsenligt användande av digitaliseringens möjligheter 

och användandet av tekniker så som AI.  

Kompetens 

I diskussionerna kring detta uppdrag har det ofta kommit att handla om 

standardisering och effektivisering men i några samtal har diskussionen ändå börjat 

röra sig mot LiUs långsiktiga behov av IT-stöd och även förväntningar kring sådana. 

Bland förväntningarna på långsiktiga IT-lösningar finns användandet av AI och en 

ökad grad av automatisering.   

Idag är varken IT-avdelningen eller LiU i stort utrustade med kompetens för 

att hantera denna typ av lösningar. Dessa lösningar kan ge väldigt stora effekter 

inom standardisering, automatisering och effektivisering men för att uppnå sådana 

effekter behövs kompetens, kompetens som idag alltså inte finns. 

Därför föreslås att LiU inrättar ett eller flera pilotprojekt där denna typ av 

teknik används i liten skala med målet att skapa kompetens bredare inom LiU. 

Detta förslag kopplas med fördel ihop med ”digitaliseringsparaplyet” som beskrivs 

ovan.  

Förslag på sourcingstrategi 

 Se separat dokument.  
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Bilaga 1.  

Genomförda möten: 

• ITN 

• TEMA 

• SÄG (Anette Philipsson kanslichef Medfak, Annalena Kindgren kanslichef 

Tekfak, Helena Klöfver kanslichef Filfak, Jakob Steneteg student Lintek) 

• Utbildningsvetenskap (Jörgen Nissen dekan, Cecilia Lindgren, Catharina 

Magnusson kanslichef) 

• Utbildningsområdet (Helena Herbetsson prodekan Tekfak, Margareta 

Bachrach Lindström prodekan Medfak, Åsa Danielsson prodekan Filfak, 

Roger Klinth Prorektor, Ragnhild Löfgren Utbildningsråd, Thea Sandqvist 

Student, consensus) 

• Referensgrupp (Per-Olof Brehmer prefekt IEI, Jan-Åke Larsson perfekt ISY, 

Gisela Eckert prefekt IBL, Preben Bendtsen prefekt IMH, Martin Rantzer 

prefekt ITN).  

• Fredrik Heintz 

• IT-avdelningens ledning inklusive IT-arbetsplats ledning 
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Förslag till strategi för vägval vid val av nya IT-

lösningar 

Bakgrund 

LiU anskaffar eller utvecklar varje år ett flertal olika IT-lösningar. Detta 

dokument avser att ge vägledning i valet mellan att anskaffa eller utveckla en IT-

lösning. Verkligheten är ofta mer komplex då i princip alla IT-lösningar behöver 

existera inom LiUs IT-miljö och därmed behöver anpassningar i någon form.  

 

När LiU väljer att köpa in en IT-lösning, antingen via upphandling eller via ett 

inköp ska olika dimensioner beaktas så som Riktlinjer för Informationssäkerhet och 

Baskrav för IT-system. Det normala är att när en IT-lösning väl ska implementeras 

kommer olika integrationer och/eller anpassningar krävas. Med integrationer avses 

t.ex. koppling till LiUs katalogtjänster så att medarbetare och studenter kan logga in 

i lösningen eller en integration som fyller IT-lösningen med information från ett 

annat system. En sådan integration kan t.ex. vara information om LiUs studenter 

eller aktivitetsnummer från ekonomisystemet. I många IT-lösningar kan kunden 

göra mer eller mindre avancerade anpassningar. Den enklaste formen av 

anpassningar är att man konfigurerar IT-lösningen. T.ex. att man anpassar IT-

lösningen till LiUs grafiska profil men i en del fall krävs en omfattande anpassning 

för att möta verksamhetens behov.  

Grundläggande strategi 

LiU etablerar en beskrivning över behovet som en lösning förväntas lösa. Utifrån 

den beskrivningen undersöks marknaden av standardlösningar, dvs så väl 

kommersiella som open source. Detta resulterar till en helhetsbedömning som utgår 

från uppfyllnad av verksamhetens behov men även innefattar användbarhet, de 

tekniska behoven samt även kvaliteten på den förväntade leveransen, LiUs 

kompetens, förutsättningar inom LiU och hos leverantören, de totala kostnaderna, 

värdet att inte behöva upphandla igen med tillhörande systembyte med 3-5 års 

mellanrum, och värdet att ha egen djup kompetens på lösningen. Resultatet av 

denna helhetsbedömning blir vägvalet mellan anskaffning eller egenutveckling i 

respektive fall.  

 

Inriktningen är att LiU strävar efter att anskaffa standardlösningar, som bedöms 

som ändamålsenliga, särskilt eftersträvansvärt är detta inom området som beskrivs 

som ”traditionell IT” i bilden nedan. Om bedömningen visar att LiUs behov bättre 

tillmötesgås av egenutveckling kan detta väljas men antas oftast ligga inom området 

som beskrivs som ”agil IT” nedan.  
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Se nedanstående bild: 
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Bilaga 7 Ett urval av utredarens möten 

7 november 2017: Möte med kanslichef Catharina Magnusson 

8 november 2017: Kanslichefsmöte 

8 november 2017: Effektiviseringsutredningens ledningsgrupp 

8 november 2017: Prefektledningsråd 

9 november 2017: Möte med kanslichef Annalena Kindgren 

10 november 2017: Möte med kanslichef Helena Klöfver 

10 november 2017: Möte med kanslichef Anette Philipsson 

13 november 2017: Effektiviseringsutredningens ledningsgrupp 

6 december 2017: Kanslichefsmöte 

6 december 2017: Möte med kanslichef Anette Philipsson 

6 december 2017: Möte med David Lawrence 

8 december 2017: Effektiviseringsutredningens ledningsgrupp 

25 januari 2018: Möte med rektor 

26 januari 2018: Extra prefektmöte 

26 januari 2018: Effektiviseringsutredningens ledningsgrupp 

30 januari 2018: Internat med administrativa chefer 

12 februari 2018: Möte med studentrådet 

14 februari 2018: Kanslichefsmöte 

14 februari 2018: Effektiviseringsutredningens ledningsgrupp 

16 februari 2018: Prefektledningsråd 

12 mars 2018: Möte med universitetsledningen 

12 mars 2018: Effektiviseringsutredningens ledningsgrupp 

4 maj 2018: Effektiviseringsutredningens ledningsgrupp 

8 maj 2018: Kombinerat möte admchefer, kanslichefer och UDL 

25 maj 2018: Effektiviseringsutredningens ledningsgrupp 

30 augusti 2018: Effektiviseringsutredningens ledningsgrupp 

16 oktober 2018: Effektiviseringsutredningens ledningsgrupp 

17 oktober 2018: Kanslichefsmöte 

19 oktober 2018: CAMO-möte 

22 oktober 2018: Prefekt, adm- och kanslichefsmöte 

22 oktober 2018: CSG 
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28 november 2018: Kanslichefsmöte 

4 december 2018: Effektiviseringsutredningens ledningsgrupp 

10 december 2018: Prefekt, adm- och kanslichefsmöte 

28 januari 2019: Möte med universitetsledningen 

29 januari 2019: CSG 

30 januari 2019: Effektiviseringsutredningens ledningsgrupp 

31 januari 2019: Prefekt, adm- och kanslichefsmöte 

 

Därutöver regelbundna träffar med universitetsdirektörens beredningsgrupp och 

enskilda tjänstemän inom förvaltningen. 
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