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Styrning och uppföljning för ett effektivt verksamhetsstöd 
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UR INNEHÅLLET 
 Trendspaning kring framtidens högskola – viktiga förändringar som påverkar ditt arbete
 Så skapas effektiva processer för planering, budget, uppföljning och prognos
 Projektuppföljning och rapportering – så får du bättre koll på kostnaderna 
 Retorik för ekonomer – så når du ut med ditt budskap till icke-ekonomer i akademin
 Effektorienterad resultatstyrning – så utvecklas mål och indikatorer för styrning och uppföljning 

Välj mellan att vara på plats ce
ntralt  

i Stockholm eller följa konferensen  

digitalt via livestream.
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Managementkonsult, 
CMC, PhD
Ekan Management 

MODERATOR:
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ONSDAG 21 SEPTEMBER 

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering med kaffe och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens 
moderator

Maria Andersson
Ekonomipedagog
Lyceum 

Maria Andersson är ekonomipedagog, specialiserad på lärosätens 
ekonomi. Hon är utbildad ekonom och lärare i företagsekonomi vid 
Uppsala universitet och har utbildat medarbetare på olika svenska 
lärosäten i ekonomi i över 20 år. 

09:10-09:50 EXPERTANFÖRANDE 

Effektorienterad resultatstyrning – så utvecklas 
mål och indikatorer för styrning och uppföljning av 
effektorienterat resultat 
• Från prestationsorienterad till effektorienterad styrning och 
acceptansen för olika typer av mål.

• Behöver effektmål vara formulerade på ett visst sätt för att de ska 
vara möjliga att följa upp?

• Hur vaga och i sig omätbara mål kan följas upp med hjälp av 
indikatorer och verksamhetslogik.

 
Kenneth Eliasson
Utredare 
Ekonomistyrningsverket

 
De så kallade SMART-kriterierna har länge varit en ledande standard 
för mål. Enligt den standarden ska målen vara specifika, mätbara, 
accepterade, realistiska och tidsatta. Det kan dock vara smart att inta 
en något kritisk hållning till SMART. I en del fall kan dessa kriterier 
bli mer av en administrativ börda än en hjälp för att sätta bättre mål. 
Särskilt effektmål kan vara svåra att anpassa efter SMART-kriterierna. 
Kenneth Eliasson arbetar som utredare på avdelningen för styrning, 
redovisning och finansiering på Ekonomistyrningsverket. Under 
denna föreläsning kommer han att berätta om hur faktiskt existerade 
effektmål kan följas. 

09:50-10:20 FÖRMIDDAGSFIKA OCH NÄTVERKANDE

10:20-11:00 EXPERTANFÖRANDE 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i högskolan  
–metoder och verktyg för styrning och uppföljning mot 
verksamhetsmålen
• Från traditionell ekonomistyrning till modern 
verksamhetsstyrning – hur når vi dit?

• Resultatstyrning och tillit i högskolesektorn – hur skapas en 
effektorienterad resultatstyrning med högre grad av tillit?

• Hur kan man identifiera tydliga och relevanta nyckeltal 
som sedan kan mätas och bidra till en framgångsrik 
verksamhetsstyrning i akademin?

• Att vara chef och ledare i akademin – hur skapar du det 
utrymme och stöd du behöver för att vara en bra ledare?

Katarina Kristensson
Verksamhetschef
Hjärnfonden

Hur kan vi utveckla framtidens former för ekonomi och 
verksamhetsstyrning i högskolan?
Går det att skapa en ekonomistyrning som bygger på en mer 
effektorienterad resultatstyrning med en högre grad av tillit? En 
ekonomistyrning som når bortom den traditionella budgetstyrningen 
och som istället skapar en tillitsbaserad, mer dynamisk ekonomi- och 
verksamhetsstyrning som främjar samverkan och effektivitet och 
bättre tar hänsyn till oförutsedda händelser? Under denna föreläsning 
kommer du att få ta del av nya tankar, metoder och verktyg för bättre 
styrning och uppföljning mot verksamhetsmålen. Katarina Kristensson 
har lång erfarenhet av högskolesektorn, nu senast från rollen som 
ekonomichef på Södertörns högskola. Hon är även mentor på STHLM 
Mentorprogram för chefer, vilket är ett mentorprogram som riktar sig 
till chefer inom samverkande lärosäten för att ge nya chefer tillgång 
till erfarna chefer med möjlighet att skapa en givande dialog mellan 
adept och mentor. 

11:10-11:50 PRAKTIKFALL

Kvalitet, effektivitet och anpassning i balans  
– ”centralisering light” för ett verksamhetsnära 
ekonomistöd
• Vägen till införande av ett samlat ekonomistöd vid ett av LiU:s 
campusområden

• Vilka förändringar har genomförts och hur har de tagits emot?
• Hur har förändringen bidragit till utvecklad kvalitet och 
kostnadseffektivitet?

• Hur påverkas samarbete och samordning mellan och inom 
verksamhetsstödets olika delar?

• Konstruktiva observatörer – en modell för att fånga erfarenheter 
och perspektiv från andra delar av LiU

• Hur frigör vi resurser till proaktivt och kvalificerat stöd från 
ekonomer och controllers?

• Vilka är de största utmaningarna och vad är mest positivt?
  

Lena Törnborg
Enhetschef, Controller
Linköpings universitet

 
LiU (Linköpings universitet) genomförde 2018 ett stort arbete för 
att få fram förslag på hur verksamhetsstödet skulle kunna förändras 
kommande år. En extern konsult, Marianne Granfelt, fick i uppdrag 
att utreda frågan utifrån målsättningen att verksamhetsstödet ska 
vara robust, effektivt och hålla hög och jämn kvalitet. Under denna 
föreläsning kommer du att få ta del av hur LiU prövat nya vägar 
att vidareutveckla sitt ekonomi- och inköpsstöd genom att samla 
ekonomer, controllers och ekonomiadministratörer vid ett av sina 
campus i en ny organisatorisk enhet, EKUS (Ekonomienheten 
Campus US). Lena Törnborg arbetar som controller och enhetschef 
vid EKUS.

11:50-12:50 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
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12:50-13:30 EXPERTANFÖRANDE

Trendspaning kring framtidens högskola – viktiga 
förändringar som påverkar ditt arbete
• Tillbakablick och nuläge – så har högskolans styrning och 
organisation utvecklats till vad den är idag

• Trender och politisk utveckling – så påverkas högskolans roll i 
samhället

 - Digitalisering- och automatiseringstrenden – hur kan  
 ekonomifunktionen på bästa sätt tillgodogöra sig värdet med  
 digitaliseringen?

 - Säkerhetsläget och den senaste utvecklingen inom hot och  
 säkerhet – hur påverkar det högskolesektorn?

 - Globalisering och internationalisering – vilka utmaningar  
 och möjligheter kan internationaliseringen av den högre  
 utbildningen erbjuda?

• Framtidens förvaltning – vilka förändringar står vi inför och hur 
påverkar det ekonomifunktionen?

• Vilka nya kompetenser och förmågor behöver du som ekonom 
inom högskolesektorn utveckla för att lyckas utifrån förändrade 
förutsättningar? 

Magnus Mörck
Strategisk Produktägare
Ladokkonsortiet

Högskolesektorn har genomgått stora förändringar, både 
organisatoriska och strukturella och just nu är vi inne i en 
omvälvande tid av både pandemi och försämrat säkerhetsläge. Vi 
lever med ständiga förändringar och universiteten får ett allt tydligare 
ansvar för att bidra till att lösa samhällsutmaningarna. Vad innebär 
detta för högskolesektorn i allmänhet och för ekonomifunktionen 
i synnerhet? Vilka tydliga förändringar står vi inför och vilka 
kompetenser och förmågor är viktiga att utveckla som ekonom inom 
högskolesektorn för att leva upp till nya krav? 
Magnus Mörck har arbetat med högskoleadministration i drygt 20 
år och är en mycket uppskattad föreläsare med mångårig erfarenhet 
som administrativ chef på flera lärosäten. Med sitt unika perspektiv 
på högskolesektorn kommer Magnus att ge dig en spännande 
tillbakablick på högskolesverige, förtydliga nuläget och ge nya 
insikter kring utmaningar och möjligheter som väntar framöver.

13:40-14:00 PRAKTIKFALL 

Ekonom i högskolan – vilka utmaningar finns i rollen?
• Varför drunknar vi i system och varför är det så svårt att få ut 
någon användbar information?

• Stöttar systemen vår verksamhet, eller är det tvärt om?
• Andra utmaningar och möjligheter i det dagliga arbetet att 
stötta kärnverksamheten som ekonom i högskolesektorn

Anders Ahlin
Ekonom
Göteborgs universitet

 
Som ekonom och controller inom högskolesektorn verkar du i en 
komplex organisation med ett brett ansvar. Arbetsuppgifterna är 
många liksom den breda floran av olika digitala stödsystem. Varje 
system har sina fördelar men varför är det så svårt att få dom att 
prata med varandra och att få ut användbar information när man 

behöver den som mest? Under denna föreläsning kommer vanliga 
utmaningar i det dagliga arbetet som ekonom i högskolan att 
diskuteras och problematiseras. Enkla lösningar och snabba quick fix 
kan kännas lockande men är kanske inte alltid den bästa lösningen 
framåt. Ibland kanske det bästa är att reflektera kring utgångsläget 
och stanna upp i ett konstaterande om att det åtminstone finns 
utvecklingspotential. Drömma fritt om det optimala läget och sedan 
fundera en stund över hur man kan väva ihop nuläge med drömläge. 
Vad skulle bli vägen framåt då? Anders Ahlin arbetar som Ekonom 
på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Institutionen 
för Företagsekonomi och kommer under detta pass att frikostigt 
dela med sig av både stora och små utmaningar, möjligheter och 
utvecklingspotential.

14:10-14:50 PRAKTIKFALL

Projektuppföljning och rapportering – så får du bättre 
koll på kostnader inom pågående projekt
• Ansökningsekonomi – smarta budgetmallar och guidning kring 
nya regelverken

• Redovisning och rapportering av EU-projekt i praktiken – så 
möter du kraven från EU, staten och den egna högskolan

• Så blir du kompis med Grant Agreement – tips och trix för att 
underlätta ditt arbete

• Personalkostnader och tidsredovisning – smarta sätt för att 
möta kraven i EU-projekten

• Vad är PM-kostnader och hur ska de räknas ut och redovisas? 
• Praktiska tips och råd för att klara en eventuell revision
 

Cecilia Glover
Strateg EU-finansiering
Luleå tekniska universitet

 
Att hålla koll på den ekonomiska administrationen kring de 
olika faserna i externfinansierade forskningsprojekt är en minst 
sagt komplex uppgift. Regelverken är svåra och det gäller att 
vara uppdaterad för att kunna ge rätt stöd till både forskare och 
universitetsledning. Under denna föreläsning kommer du att få 
ta del av smarta lösningar för att hantera vanliga utmaningar 
kring projektekonomins olika faser. Fokus kommer att läggas på 
uppföljning och rapportering där frågorna ofta hopar sig som mest. 
Vad berättigar till stöd och hur hanteras kostnader? Vad menas 
med personmånader och hur skiljer sig Horsizon 2020 mot det nya 
Horizon Europe? Du får ta del av tips och kring hur du får bättre 
koll på kostnader inom pågående projekt och hur man på bästa 
sätt kan hantera en revision om det skulle bli en. Tips som kommer 
att förenkla din vardag och hjälpa dig genom hela projektcykeln 
och i förlängningen ge mer tid över för att möjliggöra än mer 
forskningsfinansiering. 

14:50-15:20 EFTERMIDDAGSFIKA OCH NÄTVERKANDE 
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15:20-16:05 EXPERTANFÖRANDE 

Retorik för ekonomer – så når du ut med ditt budskap 
till icke-ekonomer i akademin
• Vem är det du pratar med? – om konsten att sätta sig in i 
mottagarens perspektiv och anpassa sin struktur och sitt 
budskap efter målgrupp 

• Hur kommunicerar du relevant information på begränsad tid?  
– om vikten av att disponera sin presentation rätt

• Hur kan du göra siffror levande och få andra att förstå de 
ekonomiska sambanden?

• Retoriska tips på hur man kan förklara både vanligt 
förekommande och universitetsspecifika ekonomiska begrepp

Maria Andersson
Ekonomipedagog
Lyceum

Som ekonom finns mycket att vinna på att sätta sig in i 
mottagarens perspektiv för att nå fram med viktiga, ekonomiska 
budskap till icke-ekonomer i akademin. Hur kan man bättre 
anpassa sin kommunikation och förklara ekonomi på ett enkelt och 
samtidigt övertygande sätt? Hur skapar man det engagemang som 
krävs för att förvandla ekonomiska rapporter till ett kraftfullt verktyg 
för att uppnå ekonomi- och verksamhetsmål? Maria Andersson 
är ekonomipedagog, specialiserad på lärosätens ekonomi. Hon 
är utbildad ekonom och lärare i företagsekonomi vid Uppsala 
universitet och har utbildat medarbetare på olika svenska lärosäten 
i ekonomi i över 20 år. Under denna föreläsning kommer du att få 
konkreta tips och råd kring hur du når ut med ditt budskap till icke-
ekonomer i akademin och på så sätt stärker din roll och får större 
gehör för ditt arbete.

16:15-17:00 EXPERTANFÖRANDE 

Dynamisk styrning – hur en trög budgetprocess kan 
utvecklas för att fungera i en föränderlig omvärld
• Hur kan vi planera för en framtid som är förutsägbart 
osäkerhet?

• Hur kan planerings- och budgetprocessen utvecklas för att 
bli kostnadseffektiv och ändamålsenlig i en komplex och 
snabbrörlig omvärld?

• Hur kan målstyrning och arbete med nyckeltal och indikatorer 
göras relevant och motiverande för organisationens 
medarbetare?

• Hur kan uppföljnings- och prognosprocessen optimeras för 
bättre beslutsfattande och hantering av knappa resurser?

• Hur skapas tillit och en tätare koppling mellan ekonomi- och 
verksamhetsplanering i praktiken?

Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, CMC, PhD
Ekan Management

 
Under denna föreläsning blir du inspirerad av nya tankesätt kring 
hur offentlig sektor i allmänhet och högskolesektorn i synnerhet kan 
utveckla traditionella arbetssätt kring budget- och prognos för ökad 
dynamik, tillit och effektivitet. Du får ta del av konkreta exempel på 
hur ekonomi- och verksamhetsstyrningen kan situationsanpassas för 
att undvika inlåsningseffekter, onödig administration, frustration och 
misstroende mellan organisationens medarbetare. 
Knut Fahlén är en internationellt erkänd expert vid utveckling av 
styr- och ledningssystem med erfarenhet från såväl privata som 
offentliga organisationer. Han är verksam som managementkonsult 
på Ekan Management och har arbetat som forskare och lärare vid 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Sedan 2010 är han 
aktiv i nätverket Beyond Budgeting Round Table (BBRT) och anlitas 
ofta som föreläsare och inspiratör för att utveckla controllerrollen, 
ekonomifunktionen och organisationers arbete med budget. Han 
har även författat flera böcker om dynamisk styrning och hur 
organisationer kan fatta beslut under osäkerhet och risk.

17:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.

EKONOM I HÖGSKOLAN 2022
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Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers 
förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom 
att lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt 
erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och 
konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker 
konkurrenskraften.
Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen 
att erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 
100% nöjda och återkommande kunder. För mer information om Ability 
Partner eller detta evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.
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EKONOM I HÖGSKOLAN 2022

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Uppdatera dig kring viktiga förändringar som påverkar ditt 
arbete som ekonom i högskolan

 Ta del av praktiska erfarenheter av att effektivisera 
högskolan processer för planering, budget, uppföljning 
och prognos

 Lär dig mer om externfinansiering och hur du får du bättre 
koll på kostnader inom pågående projekt

 Inspireras kring hur du kan stärka dig i din roll som 
controller och ekonom i högskolan och får större gehör för 
ditt arbete

 Lär dig smarta retorikknep för hur du når ut med ditt 
budskap till icke-ekonomer i akademin

 Nätverka och utbyt erfarenheter med ekonomkollegor från 
hela högskolesverige 

Konferenskod: OFF1663

Tid och plats
Konferens 21 september 2022 

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream.

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.
Anmäl dig senast 1 juli 5.990  kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 9 september 6.490 kr 1.000 kr i rabatt
Ordinarie pris  7.490 kr

 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så  
betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.

Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del  
av streamet material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under  
konferensen.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms och per person

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.
STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00


