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LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
Årets resultat är 1 796 tkr. 

Det budgeterade resultatet var -17 411 tkr. Differensen mot utfallet är 19 200 tkr. Det är 

på intäktssidan differensen är störst, 18 200 tkr, varav cirka 16 000 tkr finns under 

anslagsintäkterna. Bidragsintäkterna ligger cirka 4 000 tkr högre än budget. 

Försäljningsintäkterna och uppdragen ligger något lägre än budgeterat och differensen 

slutar som sagt på 18 200 tkr. Den resterande miljonen förklaras av minskade kostnader i 

förhållande till budgeten. Se tabell 1. 

Förklaring till differenserna ges under respektive verksamhetsavsnitt. Tabellerna som det 

i texten hänvisas till, förutom den första, återfinns i slutet av dokumentet. 

Tabell 1: Resultaträkning, totalt 2015 

 
Utfall (tkr) 

2015 
Budget (tkr) 

2015 
Prognos (tkr) 

2015 

3 Verksamhetens intäkter    

310 Anslag 7 334 -8 724 8 183 

315 Medfinansiering 392 392 392 

320 Bidrag 15 075 11 076 14 853 

330 Uppdrag 5 413 6 780 3 650 

335 Periodiserade externa medel 1 345 205 494 

340 Försäljningsintäkt 6 354 7 965 6 032 

380 Finansiella intäkter 12 0 0 

390 Fördelade gemensamma intäkter 13 456 13 485 13 485 

Summa 49 382 31 179 47 089 

4 Verksamhetens kostnader    

410 Lönekostnader -15 674 -16 072 -15 508 

490 Övriga personalkostnader -64 -133 -90 

510 Lokalkostnader -2 127 -1 532 -1 730 

520 Driftskostnader -25 425 -26 525 -23 253 

547 Universitetsgem kostnader -3 991 -4 273 -4 004 

548 Fakultetsgem kostnader 0 -5 0 

549 Institutionsgem kostnader 0 0 0 

590 Finansiella kostnader -248 0 -222 

690 Avskrivningar -56 -50 -50 

Summa -47 585 -48 590 -44 857 

8 Årets resultat    

890 Årets resultat 1 796 -17 411 2 232 

Summa 1 796 -17 411 2 232 

GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: 

TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 
Årets resultat på grundutbildningsverksamheten är totalt -519 tkr. Det budgeterade 

resultatet var -8 240 tkr, en differens på 7 700 tkr. Se tabell 2. 

Intäktsutfallet är 26 097 och jämfört med budget är det drygt 4 200 tkr högre. Att utfallet 

är högre än budgeterade intäkter beror främst på en minskning av utfördelning av 

kursintäkter till institutionerna. En anledning till detta är att under året gjordes en 

omklassificering av kurser från utbildningsområdet undervisning till utbildningsområdena 
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hum och sam, vilka har en lägre ”prislapp”. Ytterligare en bidragande orsak är att 

omsättningen på Lärarlyftet och projektet för vidareutbildning av lärare (VAL-projektet) 

blev högre än budgeterad. 

Kostnaderna är 26 616 tkr vilket är cirka 3 500 tkr lägre än budget. Differensen finns 

främst under lönekostnaderna och beror framför allt på den ekonomiska flytten av 

Umevatoriet från grundutbildnings- till forskningsverksamheten. För att nollställa ett 

negativt myndighetskapital reducerades lönekostnaderna på Umevatoriets projekt på 

verksamhet 11 så att projektet genererade ett överskott som har täckt upp underskottet. 

Verksamhet 10 och 11. Dessa två verksamheter visar tillsammans, i princip, resultatet på 

den anslagsfinansierade grundutbildningen. Resultatet är 357 tkr (672 tkr-315 tkr). Se 

tabell 4. Budgeterat resultat var -8 089 tkr. En differens på 8 400 tkr. Förklaringen till 

differensen är främst: 

 att i resultatet ligger ett överskott på Umevatoriets verksamhet på cirka 2 000 tkr 
till följd av att verksamheten under året flyttat från grundutbildnings- till 
forskningsverksamheten, 

 att det i resultatet ligger ytterligare ett överskott på cirka 2 000 tkr som är 
öronmärkta för lärarutbildning i minoritetsspråk samt 

 att Lärarhögskolan budgeterade med ett underskott på den ”renodlade” 
grundutbildningsverksamheten med 8 400 tkr, men det faktiska utfallet blev  
-3 700 tkr det vill säga 4 700 tkr bättre. 

Det budgeterade underskottet på 8 400 tkr berodde främst på att i budgeterad HST 

(helårsstudent) togs ingen hänsyn till avhopp. Dessutom inkluderades alla äskanden från 

institutionerna vad gäller fristående kurser. Resultatet blev ett orimligt högt antal 

budgeterad HST, cirka 2 000, vilket är mer än vad som ryms inom ramen för 

Lärarhögskolans anslag. Tanken var att underskottet skulle täckas av Lärarhögskolans 

myndighetskapital. 

En preliminär avräkning gjordes i slutet på december utifrån ett beräknat utfall 

motsvarande 1 659 HST. Med den fördelning av utbildningsområden som Lärarhögskolan 

har haft under 2015 berättigar detta antal HST ett anslag på 111 350 tkr. Lärarhögskolans 

ram var 119 949 tkr så en återbetalning på 8 000 tkr gjordes inför bokslutet.  

I den bästa av världar skulle anslaget på 111 350 tkr generera ett nollresultat. Att så inte 

blev fallet och att den anslagsfinansierade grundutbildningen istället genererade ett 

underskott, som nämndes tidigare, på cirka 3 700 tkr beror på att efter fastställandet av 

budgeten har en del förutsättningar förändrats. 

För det första genomfördes omklassificeringar av kurser där nettoeffekten är cirka -1 000 

tkr. Omklassificeringen har inneburit att utfallet vid slutavräkningen ligger cirka 3 000 tkr 

lägre jämfört med hur utfallet skulle varit med den klassificering som gällde när budgeten 

fastställdes. Utfallet på 1 659 HST berättigade Lärarhögskolan till ett anslag på 111 300 

tkr. Om den ursprungliga klassificeringen gällt skulle samma antal HST berättigat 

Lärarhögskolan till ett anslag på 114 300 tkr. En motverkande effekt är att fördelningen 
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ut till institutionerna har minskat. Lärarhögskolan fördelar i snitt ut ungefär 70 procent av 

anslaget så minskningen är cirka 2 000 tkr och nettoeffekten är som sagt -1 000 tkr. 

För det andra fördelade Lärarhögskolan ut 1 500 tkr i kompensation för vårterminen till 

institutionerna som påverkades av omklassificeringen. 

För det tredje blev nettoeffekten av slutavräkningen för 2014 nästan 1 000 tkr, en kostnad 

som påverkar utfallet 2015 och som inte var medräknad i budgeten. 

Verksamhet 12. Denna verksamhet finansieras nästan uteslutande av medel från 

Kammarkollegiet. Det budgeterade resultatet var -300 tkr och utfallet -500 tkr. 

Differensen är alltså -200 tkr. Här återfinns verksamhet som avser vidareutbildning av 

lärare (VAL), utländska lärares vidareutbildning (ULV), validering av lärares 

yrkeskunskaper samt övningsskoleprojektet. Medlen för VAL och ULV fördelas till största 

delen ut till institutionerna och det görs utifrån antal HST. Bidragsintäkterna uppgick till 

cirka 13 200 tkr vilket är 2 100 tkr högre än budgeterat. Utfördelningen till institutionerna 

bokförs som en kostnad på Lärarhögskolan, vilket i detta fall betyder att intäktsökningen 

motsvaras av en kostnadsökning och resultatet hamnar ungefär lika. Det är alltså bara 

omsättningen som ökar. 

Verksamhet 13. Denna verksamhet finansieras av Skolverket och avser i princip 

Lärarlyftsuppdraget. Det budgeterade resultatet var 134 tkr att jämföra med utfallet på -

423 tkr. Precis som utbildningsbidragen, som beskrevs i avsnittet ovan, är det framför allt 

omsättningen som skiljer sig mellan budget och utfall och till skillnad från vh 12 är utfallet 

på omsättningen lägre på vh 13 än budgeterat, 6 780 tkr jämfört med 5 413 tkr, alltså 

nästan 1 400 tkr. 

FORSKNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT, TOTALT 

SAMT PER VERKSAMHET 
Årets resultat på forskningsverksamheten är totalt 2 347 tkr. Det budgeterade resultatet 

var -8 917 tkr, en differens på 11 264 tkr. Se tabell 3. 

Verksamhet 20 och 21. Dessa två verksamheter visar tillsammans resultatet på den 

anslagsfinansierade forskningsverksamheten. I första avsnittet nämndes att den största 

skillnaden mellan budget och utfall vad gäller intäkter finns under anslagsintäkter och 

forskningssidan står för 13 800 tkr av den totala differensen på 16 000 tkr. 

Närmare 2 000 tkr beror på en intäktsökning på grund av Umevatoriets ekonomiska flytt 

till denna verksamhet. 

I övrigt gäller att skillnaden beror på att fördelningen ut till institutionerna inte blev så 

hög som budgeterat. Anledningen är att efter beslut om budgeten tagits bestämdes att 

Lärarhögskolan skulle gå institutionerna till mötes och fördela ut intäkter för vissa 

satsningar på samma budgetår som institutionerna ska förbruka dem. Detta gäller 

forskningstiden, 7 000 tkr samt planeringsbidragen, 250 tkr. 
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Utöver detta var det en del satsningar som av olika anledningar inte kom i gång som 

planerat under året, till exempel forskningssamverkan gällande övningsskolor, 500 tkr och 

riktade satsningar till institutioner där det fördelades ut 2 700 tkr mindre än budgeterat 

är några exempel. Vidare fördelades det ut 700 tkr mindre till samfinansierade 

doktorander än budgeterat. 

UNIVERSITETSGEMENSAM VERKSAMHET: INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT, 

TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 
Verksamhet 90 och 91. På verksamhet 90 redovisas Lärarhögskolans stödkostnader för 

kansliet. Det rör sig till exempel om kostnader för tid som kanslichefen och en 

administratör ägnar sig åt annat än Lärarhögskolans kärnverksamhet. På verksamhet 91 

redovisas kostnader för Lärarhögskolans kansli men också kostnader för programråd, 

lärarutbildningsråd, forskningskommitté, rektorskostnader och styrelsens kostnader. 

Årets resultat år -32 tkr att jämföra med budget på – 254 tkr. Omsättningen är 13 650 tkr. 

LÄRARHÖGSKOLANS BALANSERADE KAPITAL OCH DESS UTVECKLING 2013 – 2015 
Totalt har det balanserade kapitalet under perioden minskat med 733 tkr, från 74 168 tkr 

till 73 435 tkr. Se tabell 5. 

Inom utbildningsverksamheten med stödfunktion har det balanserade kapitalet minskat 

och minskningen har främst skett inom vh 13, grundutbildningsuppdrag. Mot bakgrund 

av att det totalt på universitetet finns stora ackumulerade överskott på 

uppdragsverksamheterna, 13 och 23, gjordes en översyn under hösten av situationen på 

utbildningsuppdragssidan, vh 13, på Lärarhögskolan. Lärarhögskolans kansli samordnar 

administrationen kring projektet Lärarlyftet. För detta arbete avsätts en 

administrativavgift av de totala intäkterna som sedan fördelas ut till medverkande 

institutioner. Inför 2013 höjdes denna avgift från 6 procent till 12 procent eftersom 

marginalerna var för små. Samtidigt ökade intäkterna från cirka 4 000 tkr till cirka 22 000 

tkr under 2013 och effekten blev att ett myndighetskapital ackumulerades. Den 

administrativa avgiften sänktes året efter tillbaka till 6 procent. Under hösten 2015 

gjordes en extra utbetalning till institutionerna på 2 166 tkr som bedrivit verksamhet inom 

Lärarlyftet under den period då myndighetskapitalet ackumulerades. 

Verksamhet 10 och 11 ska summeras för att man ska få en rättvisande bild av utvecklingen 

och gör man det är förändringen i förhållande till omsättningen inget som behöver 

kommenteras. 

Utav det totala balanserade kapitalet på forskning och forskarutbildning med 

stödfunktion, 36 963 tkr, hör 11 377 tkr till Forsknings- och kompetenssatsningen 2009-

2016 och är således märkta och uppbundna för denna satsning. Denna satsnings andel av 

det balanserade kapitalet har minskat över åren och kommer att vara helt förbrukad år 

2017. Den resterande delen av det balanserade kapitalet hör till den ordinarie 

forskningsplanen. Ett kapital har medvetet byggts upp under åren för att år 2016 påbörja 

större forskningssatsningar mellan åren 2016 och 2019. Lärarhögskolans styrelse 

beslutade om fördelning mellan olika forskningsområden i december 2015. Sammantaget 
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medför dessa satsningar att det balanserade kapitalet beräknas vara i huvudsak förbrukat 

2020. 

Det ackumulerades ett överskott på verksamhetsgren 7 mellan år 2013 och 2014 på drygt 

3 000 tkr. Förklaringen är främst att lönekostnaderna varit lägre än förväntat 

TABELL 2-5 
Tabell 2: Resultaträkning 2015, grundutbildning med stödfunktion 

 
Utfall (tkr) 

2015 
Budget (tkr) 

2015 
Prognos (tkr) 

2015 

3  Verksamhetens intäkter    

310 Anslag 5 315 3 087 7 439 

315 Medfinansiering 392 392 392 

320 Bidrag 13 219 11 076 13 042 

330 Uppdrag 5 413 6 780 3 650 
335 Periodiserade externa medel 1 409 -1 545 379 

340 Försäljningsintäkt 337 2 050 50 

380 Finansiella intäkter 12 0 0 

Summa 26 097 21 840 24 952 

4  Verksamhetens kostnader    

410 Lönekostnader -1 798 -3 761 -1 691 

490 Övriga personalkostnader 9 -3 -945 

510 Lokalkostnader -657 -602 -260 

520 Driftskostnader -20 324 -21 803 -17 483 

547 Universitetsgem kostnader -3 574 -3 858 -3 589 

590 Finansiella kostnader -248 0 -222 

690 Avskrivningar -24 -48 -37 

Summa -26 616 -30 080 -24 227 

8  Årets resultat    

890 Årets resultat -519 -8 240 725 

Summa -519 -8 240 725 

 
Tabell 3: Resultaträkning 2015, forskning och forskarutbildning med stödfunktion 

 
Utfall (tkr) 

2015 
Budget (tkr) 

2015 
Prognos (tkr) 

2015 

3  Verksamhetens intäkter    

310 Anslag 2 019 -11 811 744 

320 Bidrag 1 856 0 1 811 

335 Periodiserade externa medel -64 1 750 115 

340 Försäljningsintäkt 5 824 5 750 5 800 

Summa 9 634 -4 311 8 470 

4  Verksamhetens kostnader    

410 Lönekostnader -3 248 -989 -3 268 

490 Övriga personalkostnader -13 0 966 

510 Lokalkostnader -504 -10 -550 

520 Driftskostnader -3 077 -3 192 -3 899 

547 Universitetsgem kostnader -416 -415 -415 

690 Avskrivningar -29 0 -11 

Summa -7 287 -4 606 -7 177 

8  Årets resultat    

890 Årets resultat 2 347 -8 917 1 293 

Summa 2 347 -8 917 1 293 

Tabell 4: Intäkter, kostnader och årets resultat per verksamhetsgren  
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Grundutbildning m stödfunktion    

10 Grundutbildningens stödverksam 0 -315 -315 

11 Grundutbildning med anslag 6 056 -5 384 672 

12 Grundutbildning med bidrag 14 628 -15 080 -452 

13 Uppdragsutbildning 5 413 -5 836 -423 

Summa 26 097 -26 616 -519 

2 Forskn o fo utb m stödfunktion    

20 Forskn, forskarutb stödv-het 0 299 299 

21 Forskn o fo utb med fak.anslag 7 843 -5 836 2 007 

22 Bidragsforskning 1 792 -1 750 42 

Summa 9 634 -7 287 2 347 

7 Övrigt    

90 Univ gemensam stödverksamhet 0 -218 -218 

91 Universitetsgemensamt ö budget 13 650 -13 464 185 

Summa 13 650 -13 682 -32 

Summa totalt 49 382 -47 585 1 796 

 

Tabell 5: Balanserat kapital 2013-2015: totalt, per verksamhetsgren och per verksamhet 
 2013 (tkr) 2014 (tkr) 2015 (tkr) 
VG 1 Grundutbildning med stödfunktion    
10 Grundutbildningens stödverksam -7 922 4 355 308 
11 Grundutbildning med anslag 30 884 16 320 20 724 
12 Grundutbildning med bidrag 11 360 10 816 10 364 
13 Uppdragsutbildning 4 670 4 538 1 949 

Totalt 38 992 36 030 33 344 
    
VG 2 Forskn o fo utb m stödfunktion    
20 Forskn, forskarutb stödv-het -2 910 485 299 
21 Forskn o fo utb med fak.anslag 36 200 34 131 36 622 
22 Bidragsforskning 0 0 42 

Totalt 33 290 34 615 36 963 
    
VG 7 Övrigt    
90 Univ gemensam stödverksamhet -943 2 464 2 246 
91 Universitetsgemensamt ö budget 2 829 696 881 

Totalt 1 886 3 160 3 128 
    

TOTALT 74 168 73 805 73 435 

 


