
Överenskommelse om gemensam taxa för internfakturering inom SLU Alnarp 

 

Nedanstående schablon för beräkning av undervisningstimmar och timkostnader ska gälla all 

internfakturering inom fakulteten fr.o.m. 2021-03-01 tillsvidare. Revidering sker vid behov.    

 

Schablon för timberäkning inom undervisning: 

 

- föreläsning: 3 timmar faktureras per föreläsningstimme 

- laboration, övning, seminarium: 2 timmar faktureras per schemalagd timme 

- schemalagd handledning, exkursion: 1 timme faktureras per schemalagd timme  

- övriga insatser (tex handledning utanför schema): faktureras utifrån nedlagd tid. Ett 

takbelopp för antal timmar bör meddelas utföraren före arbetets start.   

 

Schablon för timkostnader:  

 

– professor: 980 kr  

– lektor, forskare: 750 kr 

– adjunkt: 640 kr  

– forskningsass, doktorand: 480 kr 

– laboratorieass: 430kr 

– amanuens: 355 kr   

 

Dessa kostnader inkluderar lönekostnadspåslag samt samtliga OH-kostnader som 

universitetspåslag, fakultetspåslag, extra institutionspåslag, institutions/områdesgemensamma 

kostnader samt lokalpåslag.  

 

För insatser i exjobb hos institutionerna IMS, VF, VSB och BT faktureras enligt fast taxa i 

nedanstående tabell. 

 
15 hp = 0,25 HST Fast taxa (kr) 30 hp = 0,5 HST Fast taxa (kr) 60 hp = 1 HST Fast taxa (kr)

Kursansvar (15 %) 2 000,00             Kursansvar (10 %) 2 700,00                      Kursansvar (10 %) 5 400,00             

Handledning (70 %) 9 500,00             Handledning (75 %) 20 300,00                    Handledning (75 %) 40 500,00          

Examinator (15 %) 2 000,00             Examinator (15 %) 4 100,00                      Examinator (15 %) 8 100,00             

13 500,00          27 100,00                    54 000,00           
 

För insatser i exjobb hos institutionen LAPF faktureras enligt schablon 692 kr/h. De timmar 

som kan faktureras framgår av nedanstående uppställning. 

 

Kandidat LARK: 

Handledare 10 h per student för handledning och 5h extra för övrigt arbete med kursen för 

varje handledare. 

Examinator 7h 

 

Master LARK och LAM och HSU: 

Handledning: 20 h/student 

Handledning, 2 studenter: 30 h totalt 

Eventuell biträdande handledare: delar av de 20 h enl. ö.k. 

Examinator: 8 h 

Biträdande examinator: 6 h 

 

 



Kandidat LING TRING: 

Handledare 10 tim/ student, om biträdande så delar de på dessa timmar. 

Handledning 2 studenter 15 timmar totalt 

Examinator 5 tim/student 

 

Anders Carlsson, 2021-     Rickard Ignell, 2021-   
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Christina Lunner Kolstrup, 2021-    Vilis Brukas, 2021-   

 

 

 

Håkan Schroeder 2021-     Kristina Santén, 2021-   


